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SAMMANFATTNING 
 
Hjärt- kärlsjukdomarna är idag den vanligaste dödsorsaken, av vilken hjärtinfarkt är den 
mest förekommande. Rökning är en av de stora riskfaktorerna och risken att återinsjukna 
kan halveras efter ett år om man slutar att röka. Professionellt stöd kan behövas för att 
sluta röka. Syftet med studien var att beskriva patientens upplevelse av sjuksköterskans 
stöd i samband med att försöka sluta röka efter en genomgången hjärtinfarkt. En 
kvalitativ ansats med semistrukturerade intervjuer som datainsamlingsmetod 
genomfördes. Resultatet visar fem kategorier. Detta resultat kan ge sjuksköterskan ökad 
kunskap samt hjälp att utveckla sitt arbete med stöd för den patient som gått igenom en 
hjärtinfarkt. För fortsatt forskning föreslås studier gällande sjuksköterskors upplevelser 
av arbete med att stödja patienter att sluta röka. 
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INLEDNING 
 
I dagens samhälle ökar de så kallade vällevnadssjukdomarna, t.ex. stroke, diabetes och 
hjärtinfarkt, vilka kan ses som ett stort problem för den framtida människans hälsa.  
Dessa sjukdomar beror till stor del på att vi lever med fet och sockerrik kost, för lite 
fysisk aktivitet samt rökning, vilka är betydelsefulla riskfaktorer. Ämnet är av intresse då 
vi i det kommande arbetet som sjuksköterskor kommer att träffa människor som redan 
har insjuknat i någon av dessa vällevnadssjukdomar. Därmed blir livsstilsförändringar en 
betydelsefull del i arbetet med sekundär prevention, vilket enligt Socialstyrelsen (SOSFS, 
1995:5) ingår i sjuksköterskans funktion. I detta preventiva arbete ingår bl.a. att motivera 
till rökstopp och därmed minska risken för återinsjuknande av hjärtinfarkt.  
 
 
BAKGRUND 
 
Rökning och hjärtinfarkt 
I Sverige är den vanligaste dödsorsaken hjärt- och kärlsjukdomar (Gilljam, 2006), varav 
hjärtinfarkt är den mest förekommande (Socialstyrelsen, 2005). År 2003 uppgick antalet 
fall av hjärtinfarkt till 41 778 (Socialstyrelsen, 2006). En av de stora riskfaktorerna till 
hjärt- och kärlsjukdomar är rökning (From Attebring, 2004). Risken att drabbas av 
hjärtinfarkt är ungefär dubbelt så stor för en rökare som för en icke-rökare 
(Socialstyrelsen, 2005). I genomsnitt rökte 15 procent av befolkningen, i åldrarna 16 till 
84, år 2005 (Statens folkhälsoinstitut, 2005). 
 
Vid rökning är den tidigaste effekten på hjärtat att blodtrycket stiger och att hjärtat slår 
snabbare, vilket med tiden kan skada hjärtmuskeln. I tobaksröken finns kolmonoxid som 
skadar hjärtat och minskar de röda blodkropparnas förmåga att transportera syre. I röken 
finns också en substans som ökar blodets benägenhet att koagulera, vilket ökar risken för 
blodpropp (Gilljam, 2006). Rökning ger även direkta skador på väggen i blodkärlen, dvs. 
ateroscleros (Pellmer & Wramner, 1997). Dessa effekter av rökning kan därmed orsaka 
hjärtinfarkt. 
 
Tidigare forskning visar att upplevelsen av en hjärtinfarkt kan vara chockerande, ofattbar 
och svår att acceptera samt att stark rädsla och depression kan uppstå. Hjärtinfarkten blir 
för en del patienter en signal till att förändra levnadsvanorna, vilket i sin tur kan medföra 
emotionella reaktioner såsom hjälplöshet, svaghet, skam, rädsla och självförebråelse 
(Ostergaard Jensen & Petersson, 2003). Det kan även uppstå en känsla av att ha förlorat 
hälsan och att livet aldrig blir detsamma igen. Detta kan leda till förvirring, sorg, 
upprivenhet samt rädsla för återinsjuknande och död (Bergman & Berterö, 2001). 
 
Att sluta röka 
Enligt Socialstyrelsen (SOSFS, 1995:5; SOSFS, 1993:17) ingår det i sjuksköterskans 
arbetsuppgifter att förebygga ohälsa samt att förhindra lidande och återinsjuknande. Att 
hjälpa patienten att försöka sluta röka efter en hjärtinfarkt är således en effektiv åtgärd för 
att minska risken för återinsjuknande. När det gäller hjärtinfarkt har risken att insjukna 
minskat efter 24 timmars rökstopp. Fyra till sex månader efter rökstoppet har skadorna i 
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blodkärlen som rökningen orsakat börjat att repareras. Risken att drabbas av blodpropp 
har dessutom avtagit. Ett år efter rökstoppet är risken att få förträngningar i blodkärlen 
och hjärtinfarkt hälften så stor som vid fortsatt rökning (Helgason & Nederfeldt, 2006).  
 
Även om vetskapen om rökstoppets fördelar finns, visar studier att det dock kan vara 
svårt för patienten att sluta röka (Condon & McCarthy, 2006). Det beror till stor del på att 
det finns olika former av tobaksberoende. Patienten kan uppleva ett fysiologiskt beroende 
vid rökstopp i form av abstinensbesvär med t.ex. huvudvärk, yrsel, svettningar, trötthet 
och koncentrationssvårigheter. En annan dimension är det emotionella beroendet där 
nikotinet i cigaretterna verkar dämpande när det gäller negativa känslor och aggression. 
Därmed kan det vara svårt att stå emot nikotinbegäret vid en krissituation med intensiva 
känslor. Rökning ger dessutom ett psykologiskt beroende vilket gör att många känner ett 
tomrum vid rökstopp. De kan uppleva avsaknaden av den vän som cigaretten har varit, 
vilket kan leda till depressionstendenser. Det kan även finnas ett socialt beroende hos 
vissa patienter, där rökningen fyller en funktion av samhörighet och kontakt med andra 
rökare (Pellmer & Wramner, 1997). 
 
Då tobaksberoendet finns i olika former, bör försöket att sluta röka ses som en dynamisk 
flerstegsprocess som tar tid att genomföra. Det första steget i processen handlar om att 
överhuvudtaget överväga att sluta röka. Därefter kommer förberedelser och handling. 
Patienten vill då göra någonting åt rökningen och försöker sluta. Vid försök till rökstopp 
finns hjälpmedel att tillgå i form av nikotinersättningsmedel. Nikotinet kan tillföras i 
form av tuggummin, plåster, nässpray eller inhalator. Det finns studier som visar att om 
tillförsel av nikotin sker under abstinensens första tid, så ökar möjligheten att 
vidmakthålla rökstoppet. Det finns dock alltid en risk för återfall, men det ses som en 
naturlig del i vidmakthållandet och förändringsprocessen (SBU, 1998).   
 
Behov av stöd 
Som sjuksköterska är det betydelsefullt att känna till stegen i förändringsprocessen för att 
förstå vilket stadium patienten befinner sig i och därmed kunna anpassa hjälpen och 
stödet efter det (Arborelius, 1996). Enligt hälso- och sjukvårdslagen (SFS, 1982:763) ska 
det även vara lättillgängligt att få hjälp och stöd från sjukvården. Studier visar att stöd 
från sjukvårdspersonal är avgörande under den period då patienten försöker förändra sin 
livsstil (Condon & McCarthy, 2006).  
 
Livsvärld  
Stöd innefattar även hänsynstagande till patientens livsvärld, vilken är verkligheten vi 
dagligen lever i och som oftast tas för given. Att acceptera patientens livsvärld innebär att 
uppmärksamma dennes perspektiv. Om livsvärlden är utgångspunkten i vårdandet är det 
nödvändigt att ha ett förhållningssätt där hänsyn tas till patientens levda och komplexa 
verklighet. Livsvärldsteorin betonar människors upplevelser och erfarenheter (Dahlberg, 
Segesten, Nyström, Suserud och Fagerberg, 2003). Wiklund (2003) utgår från Lindström 
(1994) och anger att en vårdare först och främst ska vara nära och ta del av patientens 
livsvärld genom att lyssna och observera. Då ökar vårdarens möjlighet att handla etiskt, 
kreativt och konstruktivt. 
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Motivation  
Patientens livsvärld inbegriper dessutom motivation i varierande omfattning. Det har 
visat sig att patienter med kranskärlssjukdom har fått en ökad motivation till rökstopp på 
grund av rädsla för återinsjuknande och död (Kärner, Tingström, Abrandt-Dahlgren & 
Bergdahl, 2005). Känslorna kan således påverka motivationen. Ångest, fruktan och 
aggression betraktas som drivkraft alternativt som hinder i samband med motivation till 
förändring av livsstil (Granbom, 1998). Socialstyrelsen (SOSFS, 1995:5 s. 10) menar att 
sjuksköterskan ska ”stimulera och motivera patienten till att förändra sin livsföring när 
så är påkallat”. I arbetet att motivera patienten till livsstilsförändring bör sjuksköterskan 
utgå från patienten själv, i det Arborelius (1996) kallar patientcentrerat förhållningssätt. 
Det innebär att sjuksköterskan inte försöker styra patienten mot ett förutbestämt mål, utan 
tar hänsyn till dennes autonomi och integritet, vilket även förespråkas i hälso- och 
sjukvårdslagen (SFS, 1982:763). Ett sätt att låta patienten bestämma själv om det ska ske 
någon förändring är, enligt Arborelius (1996), att väga för- och nackdelar emot varandra. 
Granbom (1998) menar att det är av vikt att patienten inte utsätts för påtryckningar 
eftersom dennes självständighet och motivation då undermineras vilket kan leda till att 
patienten istället blir rebellisk. Autonomin är därmed betydelsefull för att patientens 
motivation ska komma inifrån vilket gör att ett intresse och engagemang skapas. 
Motivationen blir på så vis stark och bestående (Ibid.).  
 
Genom att ge stöd, bekräftelse och uppmuntran kan sjuksköterskan hjälpa patienten att 
öka den inre motivationen (Ibid.). Uppmuntran kan ske genom att lyfta fram det som är 
positivt i situationen och stärka patientens självförtroende. En tro på patienten bör även 
finnas från sjuksköterskans sida då en humanistisk människosyn genomsyrar hälso- och 
sjukvårdslagen (SFS, 1982:763). Enligt Jahren Kristoffersen (1998) innebär en 
humanistisk människosyn att människan sätts i centrum och att det finns en tro på att 
människan själv vill och kan skapa ett bättre liv. För att patientens motivation ska bestå 
bör det finnas en miljö där misslyckanden inte är ödesdigra och där patienten inte 
skuldbeläggs om ett misslyckande uppstår. Det är dessutom av vikt att ge patienten 
neutrala faktakunskaper och att diskutera rökstoppet utan att sjuksköterskans  
egna värderingar färgar samtalet (Arborelius, 1996).   
 
Kommunikation 
Hilmarsson (2003) menar att samtalet kan ses som ett redskap för att skapa förändring 
och utveckling. Samtalet speglas av värderingar och attityder där ömsesidigt givande och 
tagande ligger till grund för ett gott samtal. Samtalet bör anpassas till patientens nivå, då 
hälso- och sjukvårdslagen (SFS, 1982:763) förespråkar individuellt anpassad information. 
Boström (2000) menar att det även är betydelsefullt att välja en tidpunkt för samtalet då 
patienten är som mest mottaglig.  
 
Att ha ett förhållningssätt att vilja lyssna, och att vara den som först lyssnar, inbjuder till 
samarbete. Detta är faktorer för att skapa ett empatiskt och stödjande samtalsklimat 
(Hilmarsson, 2003). Eide och Eide (2006) menar att professionell kommunikation är 
stödjande, där den mest grundläggande komponenten är aktivt lyssnade. Aktivt lyssnande 
innebär att fokusera uppmärksamheten på patienten och ge respons på det som sägs med 
olika typer av frågor, uppmuntran, upprepande av nyckelord samt spegling av känslor. 
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Det innebär även att engagemang visas genom kroppsspråket. Kroppsspråket och det som 
sägs verbalt bör överensstämma för att det ska uppfattas som äkta, pålitligt och 
förtroendeingivande (Eide och Eide, 2006; Hilmarsson, 2003).   
 
Genom en attityd av att vilja utveckla andra människor och genom att lyssna, kan en 
förtroendeingivande relation skapas. Då förtroendet ökar i relationen så ökar även 
effektiviteten och tydligheten i kommunikationen (Hilmarsson, 2003). I förhållandet 
mellan sjuksköterska och patient kan humor bidra till bättre kommunikation. Humor kan 
lätta upp stämningen och skapa bättre kontakt (Eide & Eide, 1997). 
 
Vårdande relation 
En god kontakt mellan sjuksköterska och patient möjliggör en vårdande relation, vilken 
kännetecknas av engagemang och ett altruistiskt förhållningssätt. För att kunna erbjuda 
full närvaro som en tillgång i patientmötet bör den personliga kunskapen och 
erfarenheten användas. Den professionella vårdrelationen präglas av reflektion över det 
som händer i vårdandet och i relationen och även över den egna förförståelsen. Det kan 
dock finnas många hinder för att skapa en vårdande relation som t.ex. upplevd tidsbrist 
(Dahlberg et al., 2003).  
 
I en vårdande relation ska patienten ges stöd och utrymme att kunna uttrycka sina begär, 
behov och problem, vilket då gör det möjligt för patienten att växa och utvecklas utifrån 
hur denne vill och bör leva (Wiklund, 2003). Forskning visar att patientens 
tillfredsställelse med omvårdnaden och relationen med sjuksköterskan är av yttersta vikt 
för att patienten ska inse fördelarna med en hälsosam livsstil efter en hjärtinfarkt. Då 
utrymme finns för patienten att diskutera hälsobekymmer med en sjuksköterska påverkas 
patientens uppfattning om vilka för- och nackdelar som finns med en viss livsstil (Zrinyi 
& Horvath, 2003). Det är således betydelsefullt för patientens behandlingsresultat att 
sjuksköterskan kan skapa en god relation dem emellan, vilket framgår av tidigare studier 
(Condon & McCarthy, 2006). Att främja goda kontakter mellan patienten och 
sjukvårdspersonalen är även ett krav från hälso- och sjukvårdslagen (SFS, 1982:763). Att 
kunna lyssna, förstå och skapa ett bra samarbete, är avgörande för att kunna ge den hjälp 
och skapa den motivation som bidrar till patientens förändring och utveckling (Eide & 
Eide, 2006). 
 
 
PROBLEMFORMULERING 
 
Att hjälpa patienten att genomföra livsstilsförändringar kan vara en krävande uppgift där 
mycket troligtvis handlar om patientens motivation. Det kan tänkas att motivationen blir 
starkare när en människa insjuknat i t.ex. hjärtinfarkt eftersom det då uppstår många 
tankar och funderingar kring liv, död och framtid. Eftersom rökning är en viktig 
bidragande faktor till hjärtinfarkt är ett rökstopp en betydelsefull åtgärd för att minska 
risken för återinsjuknande.  
  
Att sluta röka är dock en svårighet för många människor. Rökning är beroendeskapande, 
varpå dessa människor kan behöva professionellt stöd att sluta röka. Hur ska då det 
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professionella stödet vara utformat? Vi har egna erfarenheter av att det är svårt att hjälpa 
personer i omgivningen att sluta röka, vilket upplevs mycket frustrerande. Därmed är det 
troligtvis även många sjuksköterskor som känner sig frustrerade, de och vi vill ju så gärna 
hjälpa patienten att försöka sluta röka, men vet inte riktigt hur det ska gå till. Därför bör 
kanske perspektivet ändras och istället ha patienten som utgångspunkt.  
 
Tidigare forskning finns gällande patienters upplevelse av hjärtinfarkt samt deras 
upplevelse av att genomföra livsstilsförändringar som helhet. Det finns däremot få studier 
som beskriver patientens upplevelse av stöd som behövs i samband med att sluta röka 
efter en hjärtinfarkt. Många studier är dessutom kvantitativa vilket gör det ännu mer 
intressant att genom intervju undersöka patientens upplevelse och uppfattning av detta 
stöd. Hur har patienten upplevt stödet från sjuksköterskan i samband med att försöka 
sluta röka? Hur skulle patienten vilja att stödet från sjuksköterskan var utformat gällande 
stöd vid försök att sluta röka? Detta kan ge sjuksköterskan ökad kunskap samt hjälp att 
utveckla sitt arbete med stöd. Denna utveckling kan i slutändan leda till att 
sjuksköterskan på bästa sätt möter patientens behov av stöd. 
 
 
SYFTE 
 
Syftet med studien var att beskriva patientens upplevelse av sjuksköterskans stöd i 
samband med att försöka sluta röka efter en genomgången hjärtinfarkt. 
 
 
METOD 
 
Studien gjordes med en kvalitativ ansats med ett beskrivande syfte där det är avsett att 
förstå en människas mening i en given situation. Denna ansats har en tendens att bli 
holistisk, därmed är det ett försök att förstå helheten (Polit, Beck & Hungler, 2001). All 
kvalitativ forskning utgår från en kunskapsteori där världen beskrivs så som den erfars av 
människan (Dahlberg, 1997). När kvalitativ ansats används finns en lyhördhet för vilka 
begrepp människan använder och hur hon uttrycker sig om de företeelser som vill 
undersökas (Hansagi & Allebeck, 1994).  
 
Författarna hade en bild av att patienten inte fick tillräckligt med stöd i samband med 
försök att sluta röka, vilket utgjorde förförståelsen. Det fanns därmed en medvetenhet om 
den egna förförståelsen av det som avsågs undersökas i studien. Förförståelse är enligt 
Dahlberg (1997) den kunskap som är nödvändig för att något skall förstås 
överhuvudtaget. Det kan aldrig skapas förståelse utan förförståelse, vilket ska ses som 
något positivt. Det finns däremot en negativ aspekt då förförståelsen blir begränsande, 
t.ex. förutfattade meningar eller fördomar inför företeelsen som ska studeras. 
Förförståelsen kan då istället utgöra ett hinder som inte låter företeelsen visa sig (Ibid.). 
 
Undersökningsgrupp – Material 
Urvalskriterierna för att deltaga i studien var att intervjupersonerna kunde vara kvinnor 
och män i alla åldrar som vid ett eller flera tillfällen har genomgått en hjärtinfarkt. De 
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skulle ha rökt när hjärtinfarkten inträffade. Om de hade haft flera hjärtinfarkter räckte det 
att de hade rökt när en av dem ägde rum. Om de rökte eller ej vid tiden för intervjun 
spelade ingen roll. Det fanns ingen tidsram för när deltagarna hade sin senaste 
hjärtinfarkt. Ett kriterium var att intervjupersonerna skulle befinna sig i södra Sverige vid 
tiden för intervjun pga. att det inom denna studies ram inte gavs utrymme till att göra 
några längre resor. Intervjupersonerna bestod av en kvinna och fyra män i åldrarna 56 till 
75 år. Den tidigaste hjärtinfarkten inträffade tolv år före intervjustudien och den senaste 
ca åtta månader före. De hade haft en till två hjärtinfarkter. 
 
Tillvägagångssätt  
Den kvalitativa forskningsintervjun valdes som metod eftersom den har som mål att få en 
beskrivning av intervjupersonen som så detaljerat som möjligt beskriver upplevelser, 
känslor och handlingar. Det är centrala teman i informantens livsvärld som man försöker 
beskriva och förstå meningen av (Kvale, 1997). För att samla in data användes 
semistrukturerade intervjuer, där frågorna enligt Polit et al. (2001) inte behöver följa en 
viss ordning samt att det finns möjlighet att ställa följdfrågor under intervjuns gång för att 
få syftet besvarat. Eftersom intervjun inte följer en strikt ordning tillåts intervjupersonen 
berätta på ett fritt och naturligt sätt. Detta gör det lättare att prata öppet om sin 
upplevelse, vilket kan ge en mer detaljerad beskrivning (Ibid.).  
 
Intervjupersonerna valdes utifrån de tidigare beskrivna urvalskriterierna. En av dem fanns 
i författarnas krets av närstående. För att få tag på ytterligare intervjupersoner tillfrågades 
författarnas närstående och bekanta om de kände någon som stämde in på 
urvalskriterierna. Författarna kom då i kontakt med de återstående fyra. 
Intervjupersonerna kontaktades först via telefon där de informerades om studiens syfte 
och tillfrågades om de ville deltaga, vilket samtliga tackade ja till, och slutligen 
påpekades vikten av att få sitta ostörda vid intervjutillfället. Att intervjun får göras ostört 
är enligt Thomsson (2002) viktigt för att intervjupersonen ska kunna berätta det hon eller 
han vill samt att författarna ska kunna lyssna och reflektera över det som sägs. Via 
telefon bestämdes tid och plats för intervjun.   
 
Efter denna första kontakt skickades ett informationsbrev (bilaga 1) till 
intervjupersonerna så att de skulle kunna läsa igenom informationen innan intervjun ägde 
rum. Brevet skickades via post i tre fall och via e-post i ett fall. Det femte och sista lästes 
pga. tidsmässiga skäl upp i telefon och intervjupersonen fick även läsa igenom brevet i 
lugn och ro innan intervjun började. Ett sådant brev ska enligt Hansagi och Allebeck 
(1994) innehålla adekvat information om studien som de deltar i. Intervjupersonerna och 
författarna fick behålla varsitt exemplar av det underskrivna brevet.  
 
Under intervjun användes en intervjuguide (bilaga 2), vilken enligt Polit et al. (2001) kan 
vara en hjälp för att se att alla frågor berörs under intervjun. Intervjuguide och 
intervjuarrutiner bör enligt Hansagi och Allebeck (1994) alltid testas i en 
provundersökning, en så kallad pilotstudie. En sådan genomfördes med en 
intervjuperson. Pilotstudien ansågs vara av god kvalitet då frågorna enligt intervjuguiden 
besvarades på ett tillfredsställande sätt gentemot syftet. Intervjusituationen upplevdes 
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dessutom positiv då det fanns en följsamhet mellan intervjuperson och författare vilket 
medförde naturliga följdfrågor. Därmed ingår pilotstudien som en del av resultatet.   
 
Intervjuerna ägde rum i september och oktober månad år 2006. Intervjupersonerna fick 
bestämma tid och plats för intervjun. Tre av intervjuerna genomfördes i hemmen och de 
två övriga ägde rum på intervjupersonernas respektive arbetsplatser i avskilda rum. 
Intervjuerna genomfördes utan avbrott i hemmen förutom i ett fall. Denna intervju 
avbröts ett par gånger av övriga personer som befann sig i hemmet. Båda författarna 
närvarade vid alla intervjuer, den ena hade huvudansvaret för själva intervjun och 
intervjuguiden och den andra skötte bandspelare, noterade stämningar samt flikade in 
med frågor när så behövdes. Författarna växlade dessa uppgifter så att en författare hade 
huvudansvar för tre intervjuer och den andra författaren hade ansvaret för de två andra.  
 
Bandspelare användes under alla intervjuer för att på så sätt inte gå miste om någon 
värdefull information. Bandspelaren är enligt Thomsson (2002) viktig för att kunna få 
med deltagarens egna ord och för att hela berättelsen ska finnas tillgänglig när analysen 
görs. Det kan dock upplevas obehagligt och lite störande för vissa människor att bli 
inspelad på band (Ibid.). Författarna upplevde däremot inte att intervjupersonerna blev 
störda. Längden på intervjuerna var mellan 30 och 60 minuter. Direkt efter intervjuerna 
antecknade författarna sådant som är omöjligt att höra på banden, dvs. hur stämningen 
var, ansiktsuttryck och kroppsspråk. Kvale (1997) påpekar vikten av att reflektera över 
dessa omedelbara intryck, vilka kan ge en värdefull bakgrund till den kommande 
analysen. Så snart det var möjligt transkriberades de inspelade banden, vilket enligt 
Dahlberg (1997) innebär att de inspelade intervjuerna skrivs om till text. Förutom de 
uttalade orden skrevs även skratt, pauser, gester och ansiktsuttryck ner inom parentes, 
vilka enligt Dahlberg (1997) kan ge svar på frågorna på ett annat sätt än de sagda orden 
gör. Författarna transkriberade två av intervjuerna tillsammans och övriga delades upp 
mellan författarna. I övrigt har båda författarna varit delaktiga i genomförandet av 
samtliga delar under hela arbetet med intervjustudien. 
 
Analys 
För att analysera intervjuerna genomfördes en innehållsanalys utifrån Dahlberg (1997) 
samt Graneheim och Lundman (2004). Dahlberg (1997) menar att analysen kan ske 
genom att gå från helhet till delar och åter till ny helhet. Efter transkribering av 
intervjuerna lästes de igenom av författarna för att få en helhetsbild av innehållet i 
intervjuerna. Därefter lästes intervjutexterna igen och understrykningar gjordes av det 
som var relevant för syftet. Nästa steg var att dela upp intervjutexten i delar. Delarna 
innefattade det Graneheim och Lundman (2004) kallar meningsbärande enheter, 
kondenserande enheter, koder och kategorier.  
 
I steget därefter togs meningsbärande enheter ut ur intervjutexten, vilket innebar att 
exakta delar ur intervjun kopplades till syftet. Dessa meningar komprimerades därefter 
för att korta ner texten men ändå bibehålla innehållet. De komprimerade meningarna 
bildade då kondenserade meningsenheter. Ur dessa meningsenheter togs koder fram som 
sammanfattade det som sagts i ett eller ett fåtal ord. Koderna speglade både likheter och 
skillnader i upplevelsen av stödet. Slutligen slogs koderna samman och bildade fem 
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övergripande kategorier. De olika kategorierna bildades utifrån de koder som berörde 
samma område, vilket innebar att en kategori kunde innehålla både likheter och 
skillnader av upplevelsen inom det området. Vid kategoriseringen beaktades även skratt, 
pauser mm. för att få en rättvis bild av innehållet i intervjuerna. Under hela analysens 
gång skedde en pendling mellan intervjutexten i sin helhet och dess delar, vilket av 
Dahlberg (1997) beskrivs som en växelverkan. Kategorierna som framkom var 
individanpassning, inställning och bemötande, kommunikation, relation samt uppföljning 
(se exempel i bilaga 3).  
 
Analysens alla delar genomfördes gemensamt av författarna i de två första intervjuerna. 
De tre övriga intervjuerna analyserades individuellt till och med koderna. Författarna 
läste sedan varandras analyserade intervjuer till och med koderna och diskuterade dessa. 
Kategorierna togs efter diskussion ut gemensamt. I kategorierna, som formade resultatet, 
såg författarna slutligen en ny helhet.   
 
Forskningsetiska aspekter 
Innan studien påbörjades gjorde författarna en grundlig efterforskning av 
problemområdet och ansåg därefter att en studie som denna skulle kunna tillföra ny 
kunskap som är viktig för individens och samhällets utveckling. Studien sågs därmed 
relevant och meningsfull, vilket är en utgångspunkt i Helsingforsdeklarationen (Hansagi 
& Allebeck, 1994). Helsingforsdeklarationen (Ibid.) framhåller även att informerat 
samtycke från intervjupersonerna måste finnas för att en studie ska vara genomförd på ett 
forskningsetiskt riktigt sätt. Det informerade samtycket innebär att intervjupersonerna 
informeras om studiens syfte och hur studien är upplagd i stort samt att deltagandet sker 
på frivillig basis och att intervjupersonerna när som helst kan avbryta deltagandet om så 
önskas (Kvale, 1997). 
 
Då intervjupersonerna via telefon tillfrågades om de ville delta i studien uppgavs studiens 
syfte varefter intervjupersonerna gav sitt muntliga samtycke till medverkan. Det skriftliga 
informationsbrev (bilaga 1) som intervjupersonerna fick innan intervjun skulle 
genomföras innehöll också information om studiens syfte och att intervjupersonerna 
kunde avbryta deltagandet när de ville, samt att det var önskvärt att få använda 
bandspelare. I brevet stod det även att materialet behandlades konfidentiellt, vilket enligt 
Kvale (1997) innebär att identiteten inte framgår i beskrivningen av studiens resultat. 
Informationsbrevet avslutades med möjlighet för intervjupersonerna att underteckna. Det 
skriftliga samtycket inhämtades därmed inför varje intervju.   
 
Helsingforsdeklarationen innefattar dessutom att intervjupersonernas integritet ska 
beaktas (Hansagi & Allebeck, 1994). Författarna var medvetna om att det var ett känsligt 
ämne, och att det krävde hänsyn till intervjupersonernas integritet. Detta gjordes genom 
att intervjupersonerna innan intervjuns start återigen fick syftet förklarat och vetskap om 
att författarna var medvetna om att det var ett känsligt område, men att 
intervjupersonernas upplevelser kunde ligga till grund för att hjälpa andra patienter. 
Under intervjun ställdes dessutom öppna frågor för att intervjupersonerna skulle kunna ta 
upp det som kändes relevant för dem. Vid ett par av intervjuerna uppstod starka känslor 
hos intervjupersonerna då tårar i ögonen anades. Författarna hanterade detta genom att 
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visa förståelse genom kroppsspråk och korta bejakande ord. Intervjun fortsatte utan 
avbrott och därmed blev det inget hinder för att återgå till resterande frågor.  
 
 
RESULTAT 
 
Resultatet redovisas utifrån de fem kategorier som framkommit ur analysen. För att 
förtydliga kategoriernas innehåll presenteras även subkategorier. Den första kategorin är 
Individuellt anpassat stöd, vilken innefattar stöd efter behov samt hjälpmedel och 
substitut vid behov. Den andra kategorin är Inställningens och bemötandets betydelse för 
hur stöd upplevs av patienten, som innehåller attityd till rökning, betydelsen av ett 
osjälviskt bemötande samt människosyn. Den tredje kategorin är Kommunikationens 
betydelse för patientens upplevelse av stöd, vilken handlar om ärlighet och trovärdighet, 
självbestämmande, val av tidpunkt samt beröm. Den fjärde kategorin är Relationens 
betydelse för patientens upplevelse av stöd, som omfattar förtroende, ta sig tid samt 
humor. Den femte och sista kategorin är Uppföljningens betydelse för patientens 
upplevelse av stöd.  
 
I resultatet benämns intervjupersonerna som patienter eftersom de i sin beskrivna 
upplevelse av stöd utgick från den tid då de var patienter. Citat används för att förstärka 
resultatet och då intervjutext utelämnats markeras detta med dubbla snedstreck i texten 
(//).  
 
Individuellt anpassat stöd  
I samtliga patienters berättelser har sjuksköterskan anpassat stödet efter patientens egen 
motivation att försöka sluta röka. Stödet har anpassats eftersom det är olika saker som har 
fått patienterna motiverade och de har även varit olika mycket motiverade till att sluta 
röka. Patienternas behov har med andra ord sett olika ut och stödet har formats efter det.  
 
Stöd efter behov 
Hjärtinfarkten i sig var för de allra flesta en bidragande faktor för att få motivation till att 
försöka sluta röka. Hjärtinfarkten föranledde således motivationen. Någon sade att livet i 
sig betydde för mycket för att fortsätta röka. En annan patient upplevde inte att det var 
sjukvårdens förtjänst utan att det var hans barn som hade hjälpt honom att sluta röka. En 
patient kom fram till att fördelarna med att sluta röka var fler än nackdelarna och kände 
sig då tillräckligt motiverad.  

 
Det här med just rökavvänjningen, det var inte så hiskeligt stora svårigheter, för 
att erbjudandet [att undkomma ny infarkt] var så pass attraktivt att det var det 
som motiverade mig att sluta helt och hållet. // Ja (skratt), att slippa infarkten. Så 
jag kände mig ypperligt motiverad.  

 
Flertalet av patienterna uttryckte att stöd bör vara utformat olika beroende på vilken 
människa det är som har genomgått en hjärtinfarkt. De menade att alla är olika individer 
och att det därför krävs olika varianter av stöd och olika mycket stöd. En patient tyckte 
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inte det behövdes så mycket stöd eftersom denne patient själv insåg rökningens 
skadeverkan och därmed förstod att rökstopp var det enda rätta.  
 

Visserligen behöver man kanske bli tillsagd nån gång va, men jag tycker man lite 
själv att det kan aldrig vara bra. Det kan inte vara bra.  

 
En del patienter beslutade sig med en gång efter hjärtinfarkten att rökstopp skulle ske.  
I vissa fall tog det dock tid innan patienten accepterade sitt eget rökstopp. De menade 
också att det måste finnas en vilja hos en själv för att kunna sluta. En patient menade att 
det krävdes förberedelse inför rökstoppet och ville därför känna sig riktigt förberedd för 
att kunna sluta röka.  
 

Nej, hon säger ju att det är ju definitivt inte bra. Jag vet och jag ska sluta (skratt). 
Jag känner själv att jag måste först liksom känna att jag är beredd.  

 
De flesta patienter kände att de behövde professionellt stöd, några gjorde det inte. En 
patient menade att det är mycket viktigt med stöd av en sjuksköterska för att kunna sluta 
röka. En annan patient upplevde att rökningen inte togs upp mer än nödvändigt eftersom 
det inte längre var ett problem för patienten. Att det inte var ett problem längre berodde 
på att denna patient slutade röka omedelbart efter hjärtinfarkten. Därför kontrollerades 
det bara emellanåt att patienten fortfarande var rökfri och därmed pratades det inte mer 
om rökning. Merparten av patienterna kände att det fanns möjlighet att ta upp rökproblem 
vid behov, men att det oftast inte behövdes eftersom sjuksköterskan tog upp det före dem. 

 
Jag tror att jag hade fått väldigt mycket stöd egentligen, så det upplevde jag nog 
ändå. Överhuvudtaget tycker jag att jag kände att man kunde få, eller jag tyckte, 
jag kände att det fanns väldigt mycket stöd på mottagningen.  

 
Hjälpmedel och substitut vid behov 
Flertalet patienter upplevde att de kunde få hjälpmedel, i form av nikotintuggummi och 
nikotinplåster, när de så önskade. Nikotinplåster var mycket viktigt för några och 
speciellt för en patient som beskrev att abstinensen troligtvis hade lett till att patienten 
fick hjärtstopp. Denna patient upplevde det som positivt och oerhört viktigt att även efter 
sjukhusvistelsen enkelt kunna få nikotinplåster utskrivet på recept. Några patienter 
påtalade hur viktigt det är att sjuksköterskan är uppmärksam på om någon behöver hjälp 
när de har abstinensbesvär, och att de då erbjuder patienten hjälpmedel. Flertalet tyckte 
det var viktigt att bli erbjuden hjälpmedel även om alla inte ville ha dem. De upplevde att 
sjuksköterskorna ofta erbjöd dessa även om de hade tackat nej vid tidigare tillfällen.  
 

Dom var beredda om jag behövde hjälp så kunde jag få hjälp. Jag kunde få 
nikotintuggummi eller vad heter det plåster, nikotinplåster. Om jag ville.  

 
Några av patienterna använde sig av olika substitut istället för cigaretter, t.ex. godis, 
choklad, tabletter. En av patienterna blev hjälpt av lugnande tabletter och en annan 
patient upplevde sig hjälpt av att få hålla i ett sugrör när röksuget blev för starkt. 
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En patient åt en del choklad för att lindra röksuget och upplevde det som positivt att 
sjuksköterskorna hade förståelse för detta. De hade förklarat för patienten att det i skedet 
före den stora operationen var viktigare att sluta röka än att hålla igen med socker och 
fett.  
 

Jag fick inte själv gå ner till kiosken och handla. //  Utan det ombesörjde dom. 
Och då fick jag mig en chokladkaka och så tog jag några tabletter och lite sånt 
istället, och det kan man ju då ha som nån tröst kanske. Att det ersätter 
någonting, att när man känner t ex ett behov av att röka så kan man ju ta en bit 
choklad. Och där gick ju lite chokladkakor, men dom brydde sig inte om det. 

 
Inställningens och bemötandets betydelse för hur stöd upplevs av patienten  
Det visade sig ha stor betydelse vilken inställning sjuksköterskorna hade till rökning samt 
hur patienterna blev bemötta av dem.  
 
Attityd till rökning 
En patient upplevde att sjukvården hade en viss attityd till rökning. Det var standard att 
fråga patienterna om de rökte. Därmed fanns uppgifter om att patienten var rökare eller 
icke-rökare i journalen. Alla som arbetade med patienten visste att denne var rökare, 
vilket var positivt eftersom patienten inte behövde tala om detta gång på gång. Ett par 
patienter upplevde en negativ attityd gentemot rökning från hjärtsjuksköterskorna på 
sjukhuset där patienterna opererades. Deras attityd märktes genom att det ständigt 
pratades om att de vill totalförbjuda rökning och att de inte vill lägga pengar på dem som 
fortsätter röka efter genomförd operation. Patienten upplevde att deras attityd påverkade 
alla i omgivningen.  
  

Alla de som sysslar med den typen och är på hjärtavdelningar, och är 
hjärtsjuksköterska och hjärtdoktorer osv., de är snea på rökningen. De skulle vilja 
ha den förbjuden, totalt. De liksom påverkar ju då hela sin omgivning.  

 
För två av patienterna upplevdes det vara stödjande att det var en rökfri miljö på 
sjukhuset där de vårdades. Det var viktigt att det inte var någon där som rökte eller 
luktade rök, det var med andra ord ingenting som påminde dem om rökningen. Att det 
var otillåtet att röka på sjukhuset hjälpte dem och gjorde det lättare att försöka sluta röka.  
 

Den stora grejen där inne det är ju det att dom luktar inte rök själva, ingen av 
dom röker. Ingen som smög ut och rökte, hade dom gjort det hade det kanske 
blivit jobbigare, i alla fall den första tiden. Att det var en rökfri miljö, under de 
tre veckorna luktade det ingen rök nånstans.  
 

Betydelsen av ett osjälviskt bemötande 
Majoriteten av patienterna upplevde att sjuksköterskorna hade bemött dem på ett positivt 
sätt. Trots att dessa patienter ibland blev påminda om att de inte skulle röka så upplevde 
de enbart goda möten med sjuksköterskorna. De beskrevs som hjälpsamma när de 
inhandlade choklad och godis som substitut för cigaretter när patienten så önskade. En 
annan patient upplevde att sjuksköterskorna hjälpte patienten ifråga enormt mycket på 
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alla sätt och vis. Denna hjälp exemplifierades med att hjälpmedel erbjöds och att det 
förekom frekventa samtal med patienten samt att sjukhusets rökförbud påtalades. Denna 
patient beskrev även att sjuksköterskorna var underbara, vilket i detta fall betydde att de 
var vänliga, hjälpsamma och tillmötesgående. En annan patient upplevde också att alla 
sjuksköterskorna var underbara, i synnerhet en utav dem.  

 
Och hon var underbar, och berättade för mig allt vad det var, och att du fick inte 
röka och jag fick inte göra så och äta det och det och det. Så jag har ju ändrat 
också hela min livsstil. // Gick ju bra sen tack var den här sköterskan.  
 

Patienten upplevde även denna sjuksköterska som oerhört snäll och att hon betedde sig 
perfekt emot patienten. ”Jättehärliga” och mycket trevliga var andra adjektiv som 
användes för att berätta om sjuksköterskorna. Det var en positiv anda på 
medicinavdelningen, vilket innebar att sjuksköterskorna ingick i den positiva andan. 
Andra framställningar av sjuksköterskorna var att de var pigga, glada och ville väl. 

 
Jaa, stöttade, det kändes en ryggkänsla att hon var med mig och hon ville mig väl.  

 
En sjuksköterska beskrevs som en ängel av en patient och syftade då på den tröst som 
givits för att patienten skulle bli glad. Att sjuksköterskan var omhändertagande och 
engagerad i patienten var andra positiva aspekter som lyftes fram. Några av patienterna 
upplevde att sjuksköterskorna brydde sig mycket om dem, var omsorgsfulla och att de 
verkligen ville att patienterna skulle bli bra.  
 

Tyckte att man blev väldigt väl omhändertagen. Det är ju en del av resultatet 
naturligtvis.  

 
En patient påtalade att om sjuksköterskorna inte hade varit så trevliga och duktiga som de 
var utan tvärtom varit arga, så trodde patienten ifråga att också han hade blivit arg och 
gjort tvärtemot istället. Patienten menade att den positiva inställning som upplevdes på 
medicinavdelningen där patienten vistades före hjärtoperationen gav motivation att kunna 
sluta röka. Det hade nog varit skillnad för rökstoppsresultatet om hela vårdtiden istället 
hade tillbringats på sjukhuset där operationen genomfördes, där sjuksköterskorna 
upplevdes vara stressade. Patienten ansåg alltså att en patients reaktion beror på 
bemötandet. 
 

Hade det varit några ilskna människor så hade kanske jag med blivit ilsken, och 
då ska man ju ställa sig på tvären. Mycket duktiga var dom.  

 
En patient upplevde att det var positivt att sjuksköterskorna var förstående, eftersom de 
upplevdes som att de verkligen förstod att det var svårt att sluta röka och att patienten var 
röksugen. Denna förståelse berodde, menade patienten, på att några av sjuksköterskorna 
själva varit rökare.  
 

Hon förstår mig, för hon har själv varit rökare, hon har slutat för många år 
sedan. // Då känner jag att hon förstår mig. För den som inte har rökt förstår inte.  
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Människosyn 
Ett par av patienterna betonade att stödet påverkades av sättet de blev betraktade. De 
upplevde en fabriksmässig miljö på sjukhuset där deras operationer genomfördes, där 
kände de sig som objekt på ett löpande band. Det upplevdes som att det inte fanns något 
engagemang i patienterna som personer. Däremot upplevde de att sjuksköterskorna på 
medicinavdelningen såg och tog hand om dem som människor, att de inte bara var ett 
salsnummer, utan att de kände sig och betraktades som individer.  
 

Jag menar det var ju inte bara ”han på, där nere på fyran”. Utan det kändes, jag 
upplevde det som att de visste precis vad det här var. Och det var inte bara ”han 
som ligger där borta i den sängen”, utan det var någonting annat.  

 
Kommunikationens betydelse för patientens upplevelse av stöd 
Det visade sig att kommunikationen hade stor betydelse för samtliga patienter i deras 
upplevelse av stöd. Kommunikationen innefattade vad som sades, på vilket sätt det sades 
samt när det sades.  
 
Ärlighet och trovärdighet 
Många av patienterna ansåg att sättet att tala om rökningen hade stor betydelse för dem. 
De uppskattade att det var tydlig och ärlig kommunikation, i vilken det gavs klara besked 
om rökningens skadeverkning. Flertalet upplevde även att de fått saklig information och 
förklaringar om varför rökningen är skadlig och vilka fördelarna var med att sluta röka 
samt uppmaning att de borde sluta röka.  
 

Och att hon förklarade medicinskt för mig att det är inte bra att röka för dig. Och 
hon förklarade lite grunder. // Och då förstod jag och då kände jag mig bättre till 
mods, att kunna avstå. // Det styrkte mig. // Förklarat för mig vad det innebär om 
jag slutar röka och överhuvudtaget, om du håller på, vad händer med mig. De har 
gett mig alternativ, förklaringar.  

 
En del fick även klart besked om att det var rökningen som orsakat hjärtinfarkten, vilket 
gjorde att patienterna tog till sig det som sades. En av patienterna menade att läkare och 
sjuksköterskor även visade skriftlig information att det var rökningen som orsakade 
hjärtinfarkten och de kunde då själva se det med egna ögon. Den tydliga informationen 
gjorde att de flesta av patienterna lyssnade och litade på det som sades. Det som sades 
upplevdes därmed trovärdigt.  
 

Jag måste ju ha upplevt det som, allt de sa, att det de sa var trovärdigt, annars 
hade jag sannolikt inte känt mig lika motiverad. // Upplevde jag, att de här de vet 
ju vad de säger, de var ärliga. // Men om jag hade känt, att det här det tror jag 
inte på, så hade det inte motiverat mig att sluta röka. 

 
Självbestämmande 
I en del fall, i regel de fall där operation skulle genomföras, ställdes ett mer eller mindre 
uttalat ultimatum att patienten skulle sluta röka. Det sades att det var meningslöst att 
genomföra operationen om patienten inte slutade röka. För några av patienterna hjälpte 
det att få ett ultimatum, dvs. de tyckte det var bra att det ställdes krav. Andra patienter 
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kände emellertid att de ville bestämma själva om de skulle sluta röka eller inte. Dessa 
patienter kände att de ville försöka sluta röka i sin egen takt och mådde bra av att få höra 
att det var upp till dem själva att sluta röka.  
 

Den här sjuksköterskan som jag nu träffar, visst säger hon, varenda gång. Men så 
säger hon det att, du bestämmer själv <deltagarens namn> och känner du att du 
inte kan riktigt nu…, men snälla… [sluta rök]. 

 
Det var betydelsefullt för många av patienterna att det inte förekom något tjat. De 
upplevde det positivt att få påminnelser ibland, men att dessa inte gick till överdrift och 
övergick i tjat.  
 

Alltså inte att det blir tjatigt va. Nej, de får inte hålla på, mer eller mindre, 
dagligen det här med hjärtinfarkt och rökning och hjärtinfarkt och rökning, sluta 
rök och nu när du kommer hem får du inte ta någon cigarett.  

 
Val av tidpunkt  
De flesta patienter upplevde även att det var av vikt att information och samtal om 
rökningen genomfördes vid rätt tidpunkt. Många påtalade att rökningen inte hade 
diskuterats något nämnvärt de första dagarna eftersom patienterna inte var mottagliga för 
det då. Flertalet av patienterna upplevde att frågor rörande rökning och om de hade några 
besvär återkom dagligen i samband med de övriga frågorna gällande allmäntillståndet, 
vilket var positivt. En bra dialog mellan patient och sjuksköterska fanns därmed i de 
flesta fall.  
 

Så hela tiden hade de öppen dialog med mig, för jag fick ju medicin och jag fick 
mina sprutor osv. och det blir liksom, då kom ju alltid den här frågan lite hastigt, 
hur känns det idag? Klarar du dig? Inga bekymmer? De nämnde kanske inte 
ordet rökning alltid men det omfattade sig i den här allmänna frågan.  

 
Beröm 
En annan positiv aspekt som lyftes fram av ett par av patienterna var att de fick 
uppmuntran och beröm för att de inte rökte. De fick höra att de var duktiga och blev 
peppade att fortsätta i samma anda genom att det som var positivt i situationen framhölls. 
Detta upplevdes som en betydelsefull faktor till att fortsätta hålla upp med rökandet. En 
patient berättade även att det givits berömmande förklaringar. 
 

De har sagt, alla dina värden är bra nu, och det är ju för att du har slutat röka 
och du sköter dig och du är positiv och de har motiverat mig. // Sen har de gett, 
mot och sagt om du inte hade gjort det här, då hade du kunnat vara sån. Och det 
hade jag säkert varit, då hade jag ju varit där igen, naturligtvis.   

 
Relationens betydelse för patientens upplevelse av stöd 
De flesta patienterna upplevde att de hade en bra relation med sjuksköterskan, med 
undantag på sjukhuset där patienterna opererades, vilket påverkade deras upplevelse av 
stöd positivt. 
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Förtroende 
Patienterna kände tillit och förtroende och att de kunde tala med sjuksköterskan om så 
önskades. Ett par patienter påtalar att tilliten byggts upp tack vare ärlighet och att de 
löften som getts också hållits. En patient upplevde att det även fanns förtroende från 
sjuksköterskan som litade på patienten och att det som de tillsammans kommit överens 
om hölls.  
  

De har hållit sina löften, de har gett mig. Så håller jag mina tillbaka.// Det här 
löftet att de har sagt en sak att gör du så och så, så mår du bra. Och de har gett 
mig den medicinen och du gör så, och jag har gjort så, och jag har blivit bra. // 
Då måste man ju visa, menar jag, lite förtroende tillbaka och hålla sina löften. 

 
Ta sig tid 
Flertalet av patienterna tyckte att tiden var en betydelsefull aspekt. De påtalade att de 
upplevde stöd när det fanns tid för dem. Då det fanns tid till samtal lärde sjuksköterska 
och patient känna varandra och de fick god kontakt. En patient påtalar att han tyckte det 
var bra att det hela tiden var öppna dörrar mellan patientens sal och korridoren, vilket 
gjorde att en öppen dialog kunde föras. De patienter som haft lång vårdtid upplevde att de 
hunnit bygga upp en god relation med sjuksköterskan. En patient menade att det till och 
med uppstod en hemkänsla. 
 

Så ibland när en säng kunde bli ledig på vår avdelning, där inne där vi fyra 
gubbar låg, så hände det att en av sjuksköterskorna, som hade oss, la sig på 
sängen och så låg hon där på rygg i sängen och så snackades vi vid, kunde ligga 
där och snacka i en halvtimme. // Alltså, det var så jävla gemytligt. // Det blev att 
man kände sig hemma va. Man kände sig hemma.  

 
Humor 
Humor var en annan del som var av vikt för ett par av patienterna. Det förekom skämt 
från både patienternas och sjuksköterskans sida. Skämten kunde handla om att patienten 
ville hjälpa till och arbeta på avdelningen då personalen hade mycket att göra, eller att 
sjuksköterskan vid telefonsamtal skämtsamt frågade om patienten inhandlat någon paté 
på sista tiden. Patienterna upplevde att skämt bidrog till att sjuksköterskan nådde dem.    
 

Det är nog en viktig del, en del kan ju naturligtvis, jag ser folk sitta där inne, de 
är ju stenar (skratt). Man måste nog ha lite humor också och skoja. Hon kan 
skoja med mig. Jag upplever, hon har nått in här va (pekar på hjärtat). 

 
Uppföljningens betydelse för patientens upplevelse av stöd  
Att få någon form av uppföljning och eftervård har i de flesta fall varit en del av stödet 
när det gäller att försöka sluta röka. Det har inneburit rehabilitering och efterkontroller 
där rökningen har varit en del av det som diskuterats. En av patienterna upplevde dock 
inte att det funnits någon eftervård där rökning diskuterats, men kände inget behov av det 
heller. En annan patient önskar att det varit mer uppföljning i form av tätare kontroller 
och samtal samt att det ställts hårdare krav att sluta röka.  
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Att de kanske hade följt upp det, ja, kallat mig en gång i månaden, hur är det nu 
med rökningen? Röker du? Och liksom riktigt så va. Hållit efter en. // Jag tror att 
det hade hjälpt mer att man hade fått riktigt hårda… och kanske fått hjälp med att 
komma till den här sluta-röka-linjen, eller vad den heter. Det har man ju fått 
broschyrer om, men liksom aldrig någon som har ringt och sagt att, nu ska du 
komma. Det hade varit nyttigt. 

 
För en del av patienterna var det viktigt att det fanns en tillgänglighet i eftervården. En 
patient påtalar att det bara var att visa sig på vårdcentralen vid problem så blev patienten 
omhändertagen, vilket upplevdes positivt. En annan patient menar att det var bra att man 
snabbt fick kontakt med en hjärtsjuksköterska som förutom regelbundna träffar, kunde 
nås på telefon.  

 
Sen har man ju fått eftervård, man blev ju kallad rätt snabbt, fick en 
hjärtsjuksköterska som ansvarade för detta, som man kunde ringa o prata med. // 
Det funkade ju jättebra.  

 
Att få regelbunden uppföljning innebar trygghet för en del av patienterna. Det var av vikt 
att träffa en sjuksköterska kontinuerligt och som följde patienterna hela vägen. Ett par av 
patienterna deltog dessutom i ett forskningsprojekt, vilket hade stor betydelse för dem. 
Det blev en del av uppföljningen där rökningen togs upp var gång som en kontroll av att 
de fortfarande var rökfria.     
 
 
DISKUSSION  
 
Syftet med studien var att beskriva patientens upplevelse av sjuksköterskans stöd i 
samband med att försöka sluta röka efter en genomgången hjärtinfarkt. Resultatet visar 
att stöd bör vara individuellt anpassat och att sjuksköterskans inställning och bemötande 
har betydelse för upplevelsen av stöd. Även kommunikationen och relationen med 
sjuksköterskan är viktig för hur stöd upplevs. Det framkom dessutom att uppföljning som 
en del av stödet är betydelsefullt för patienten. Eftersom upplevelsen av sjuksköterskans 
stöd är väl beskriven anses syftet vara uppfyllt. 
 
Metoddiskussion 
Att välja kvalitativ ansats och semistrukturerade intervjuer som datainsamlingsmetod ses 
som positivt för denna studie. Under intervjuerna fanns möjlighet att ställa följdfrågor för 
att få en mer detaljerad beskrivning av intervjupersonernas upplevelser. Därmed kunde 
författarna styra samtalet så att ämnena som togs upp kunde kopplas till syftet. I och med 
det undersöktes det som var avsett att undersökas, vilket enligt Thomsson (2002) är ett 
mått på validiteten. Alla intervjuerna anses vara av god kvalitet och upplevelsen av stöd 
beskrevs i alla fallen.  
 
Att välja intervju som metod är dessutom att föredra eftersom intervjupersonernas 
kroppsspråk, betoningar på ord och stämning även kunde observeras, vilket innebär att 
författarna fick ett helhetsintryck av upplevelsen. Ämnet som valdes för studien kan i 
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vissa hänseenden upplevas som känsligt varpå det hade varit tänkbart med en enkätstudie, 
då det enligt Hansagi och Allebeck (1994) är fördelaktigt vid känsliga ämnen. Författarna 
upplever dock inte att ämnets karaktär var ett problem under intervjuerna då deltagarna 
var öppna och välvilliga att dela med sig av sina upplevelser. Många av 
intervjupersonerna gav intryck av att det var befriande att få prata om sin upplevelse. 
Detta är en av de positiva sidorna hos intervjun som metod, som även Kvale (1997) 
påtalar.  
 
Det fanns en öppenhet hos författarna under intervjuerna för att förförståelsen i minsta 
möjliga grad skulle påverka samtalet. Förförståelsen blev därmed inte begränsande vilket 
Dahlberg (1997) menar att den i vissa fall kan bli. Det som framkom under intervjuerna 
överensstämde emellertid inte riktigt med författarnas förförståelse, eftersom 
intervjupersonerna hade en positiv bild och upplevde tillräckligt med stöd. Därmed har 
författarna genom intervjustudien uppnått en förståelse för hur stöd kan upplevas, vilket 
enligt Dahlberg (1997) inte varit möjligt utan en förförståelse.  
 
Även om det känsliga ämnet för studien inte var negativt för intervjuerna i sig, påverkade 
det möjligheterna att få tag i intervjupersoner. Från författarnas sida upplevdes det i vissa 
fall som om det var svårt för bekantskapskretsen att uppge lämplig intervjuperson, även 
om de kände någon som stämde överens med studiens urvalskriterier. Dessutom är 
problemområdet i studien väl avgränsat vilket gjorde att antalet möjliga personer att 
intervjua minimerades. De som tillfrågades att delta i en intervju var dock 
tillmötesgående och positivt inställda till att bli intervjuade. Det var en fördel att 
intervjupersonerna på ett eller annat sätt hade anknytning till författarna, då det från 
början fanns en form av relation. Därmed kändes det som om det var lättare för 
intervjupersonerna att öppna sig och prata om upplevelserna.  
 
Att inte ha någon tidsram för när intervjupersonerna skulle ha haft den sista hjärtinfarkten 
i urvalskriterierna, innebar både för- och nackdelar. Då det var svårt att få tag i deltagare 
underlättade det att inte ha någon tidsram eftersom möjligheten att finna lämpliga 
personer ökade. Det var dock tydligt att tiden har en viss betydelse för minnet hos 
intervjupersonerna. De personer som haft hjärtinfarkten nyligen kunde ge en mer 
nyanserad och detaljerad bild av stödet, medan de som haft hjärtinfarkten för länge sedan 
kom ihåg stödet mer övergripande och i stora drag. Hansagi och Allebeck (1994) menar 
att man minns viktiga händelser bättre än sådant som inte varit så betydelsefullt. Då alla 
intervjuerna var av god kvalitet och alla intervjupersonerna mindes det som var 
betydelsefullt för dem, anses tiden inte påverka reliabiliteten i resultatet. Reliabiliteten, är 
enligt Dahlberg (1997) ett mått på tillförlitligheten och säkerheten hos metoden. 
Reliabiliteten innebär att resultatet inte är slumpmässigt. 
 
Att intervjupersonerna erhöll ett informationsbrev före intervjun anses vara positivt. Att 
ha fått denna förståelse kan ge ett ökat lugn inför intervjun vilket underlättar att de kan 
öppna sig och tala om sin upplevelse. Brevet kan därför öka reliabiliteten i resultatet.  
 
Att genomföra intervjuerna i hemmen upplevdes som mycket positivt, då det blev en 
avspänd atmosfär. Detta gjorde troligtvis att deltagarna kände sig trygga och därmed 
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kunde prata om känsliga ämnen (jfr Thomsson, 2002). Intervjuerna upplevdes något 
stelare på arbetsplatserna. Likväl tycks dessa intervjuer vara av stort värde för resultatet, 
eftersom upplevelserna var väl beskrivna av dessa deltagare. Vikten av att få vara ostörda 
under intervjun påtalades vid telefonkontakten med intervjupersonerna. Detta 
poängterades även vid behov innan intervjutillfället. Ostördhet rådde under alla intervjuer 
utom en, vilket gjorde att denna intervju blev något sönderhackad då författarna fick 
försöka hitta tillbaka till samtalet med intervjupersonen. Trots dessa avbrott anser 
författarna att frågorna ur intervjuguiden blev tillfredsställande besvarade, vilka gav 
viktig information till resultatet. Intervjuguiden upplevs som ett mycket gott hjälpmedel i 
intervjuerna. Den är lättöverskådlig och det kan enkelt ses om alla punkter togs upp under 
intervjun. Att använda intervjuguide anses stärka reliabiliteten i resultatet eftersom då tas 
samma ämnen upp i alla intervjuer och samma frågor blir besvarade. Samtliga frågor 
berördes under alla intervjuer. Intervjupersonerna tog dock upp en del av dessa själva 
utan att författarna behövde ställa den specifika frågan. Samtalsämnena i intervjuerna höll 
sig inom intervjuguidens ram.  
 
Det kändes i början något nervöst att intervjua, vilket troligtvis beror på att författarna är 
oerfarna av att utföra denna uppgift. Men med småpratandet innan själva intervjun 
kommit igång släppte nervositeten. Det upplevs även som tryggt att vara två som 
genomför intervjun. Den som har huvudansvaret kunde känna sig trygg i att den andre 
hjälpte till med följdfrågor när så behövdes. Att vara två i en intervjusituation ökar 
reliabiliteten, eftersom båda känner till innehållet i intervjun samt att 
minnesanteckningarna efteråt, görs tillsammans. Detta kan härledas till Thomsson (2002) 
som menar att det ur denna synvinkel kan vara en fördel att vara två intervjuare. Att vara 
två som intervjuar en intervjuperson är dock att vara i maktsituation enligt Thomsson 
(2002), därför försökte den ena hålla sig lite mer i bakgrunden för att intervjusituationen 
skulle bli något mer jämställd.  
 
Att bandspelare användes anses vara positivt eftersom alla ord i patienternas 
beskrivningar finns tillgängliga för analys och därmed ökar resultatets reliabilitet. 
Bandspelarens kvalitet testades långt innan samt precis före intervjun för att säkerställa 
god kvalitet. Den goda kvaliteten på bandspelaren underlättade även hela 
intervjusituationen, då författarna och intervjupersonen inte behövde sitta så nära 
bandspelaren. Det blev då mer avslappnat under intervjutillfället. Användning av en bra 
bandspelare styrks av Thomsson (2002) som menar att det är betydelsefullt att få med 
hela berättelserna för att kunna göra den så viktiga analysen. Det upplevs inte som att 
intervjupersonerna var besvärade av bandspelaren, vilka vissa, enligt Thomsson (2002), 
kan vara.  
 
Längden av intervjun varierar något. Den som var längst innehåller mycket detaljer då 
denna intervjuperson minns sin upplevelse mycket väl eftersom den inträffade för en 
relativt kort tid sedan. Den näst längsta tros vara av denna längd då det uppkom en del 
upprepningar av det som sades. Det upplevs dock inte som negativt eftersom 
upprepningarna gav en extra bekräftelse på vad det var som var extra viktigt i denna 
deltagares upplevelse.  
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Att utgå från Dahlberg (1997) och Graneheim och Lundman (2003) i analyserna anses 
vara fördelaktigt då analyserna utförts i många steg och intervjutexterna blivit väl 
genomarbetade. Även detta påverkar reliabiliteten eftersom författarna har reflekterat 
över texterna många gånger och kommit fram till ett väl begrundat resultat. Reliabiliteten 
ökar även av att analysernas alla kategorier genomfördes gemensamt av författarna. Tre 
av intervjuerna analyserades individuellt fram till och med koderna, vilket i sig kan 
påverka resultatet enligt Kvale (1997). Detta är dock inte troligt eftersom båda författarna 
deltagit vid alla intervjuer och har vetskap om vad som sagts under dessa. Dessutom har 
alla intervjuer diskuterats och lästs av båda författarna vilket styrker reliabiliteten. Att 
skratt och gester mm. noterats i transkriberingen gör att författarna får en ökad förståelse 
av innehållet i analysen vilket i sin tur ökar resultatets reliabilitet. 
 
Att vara två som har genomfört denna studie innebär både för- och nackdelar. Nackdelen 
är att det har tagit extra lång tid att genomföra alla momenten eftersom det kräver 
muntliga diskussioner författarna emellan. Fördelarna överväger emellertid eftersom 
diskussionerna har gett arbetet en bredare synvinkel än om dessa diskussioner uteblivit. 
Alltså ökar resultatets reliabilitet i sin helhet genom att det är två istället för en som 
genomför hela arbetet.   
 
Resultatdiskussion 
Det är komplext för patienten att exakt beskriva vad det är i upplevelsen som utgör stöd i 
samband med att försöka sluta röka. Så gott som alla patienter i studien upplever ett 
optimalt stöd där det bl.a. påpekas att sjuksköterskan fyller sin viktiga uppgift och att 
patienten får bästa tänkbara hjälp i samband med att försöka sluta röka. Det framkommer 
i resultatet att det för de flesta patienter är viktigt med professionellt stöd för att kunna 
sluta röka. Detta kan hänföras till de studier (Condon & McCarthy, 2006) som visar att 
stöd från sjukvårdspersonal är avgörande under den period då patienten försöker förändra 
sin livsstil, vilket för dessa patienter är rökning. 
 
Individuellt anpassat stöd 
I resultatet framkommer att sjuksköterskan anpassar stödet efter de olika individerna, dvs. 
patienterna. Stödet anpassas bl.a. efter hur olika mycket motiverade de är till att sluta 
röka. Detta beror på olika faktorer där den tyngsta motivationsfaktorn var själva 
hjärtinfarkten i sig. Detta stämmer överrens med Kärner et al. (2005) som menar att 
patienter som har haft en kranskärlssjukdom har fått ökad motivation till att sluta röka på 
grund av att de är rädda för att återinsjukna och dö. Även Bergman och Berterö (2001) 
påtalar dessa känslor i samband med upplevelsen av en hjärtinfarkt. Känslorna kan enligt 
Granbom (1998) påverka motivationen, vilket de gör för dessa patienter. Patienternas 
upplevelser av hjärtinfarkten har gett dem en signal att förändra levnadsvanorna vilket 
överrensstämmer med Ostergaard Jensen och Peterssons (2003) forskning.     
 
Flertalet patienter framhåller att stödet bör vara utformat olika beroende på vilken 
människa det är som har genomgått en hjärtinfarkt. Detta är deras faktiska upplevelse. 
Eftersom de påpekar att alla människor är olika så bör det enligt Dahlberg et al. (2003) 
tas hänsyn till patientens livsvärld, där utgångspunkten i vårdandet är att rätta sig efter 
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patientens levda och komplexa verklighet. Sjuksköterskorna accepterar patienternas olika 
livsvärldar, dvs. uppmärksammar deras olika perspektiv.      
 
Många patienter tycker det är betydelsefullt att kunna få hjälpmedel, såsom 
nikotintuggummin och nikotinplåster, när de så önskar. Det är även viktigt att ofta få 
sådana erbjudanden. I en SBU-rapport (1998) påtalas att det vid försök till rökstopp ska 
finnas sådana hjälpmedel. För en patient ledde abstinensen troligtvis till hjärtstopp så 
därför är det i det här fallet extra viktigt med nikotinplåster. Vikten av hjälpmedel i 
samband med abstinens kan härledas till de studier (Ibid.) som visar att om tillförsel av 
nikotin sker under abstinensens första tid så ökar möjligheten att vidmakthålla rökstoppet. 
Det framgår även att patienterna upplever det som viktigt att sjuksköterskan är 
uppmärksam på om patienten har abstinensbesvär och att sjuksköterskan då ser om det 
finns ett behov av hjälp. Detta är i linje med Arborelius (1996) som menar att det är 
betydelsefullt att känna till stegen i den förändringsprocess som sker vid rökstoppsförsök 
för att förstå vilket stadium patienten befinner sig i och därmed kunna anpassa hjälpen 
och stödet efter det. 
 
Resultatet visar att sjuksköterskorna lyssnar på patienterna och observerar vad de 
behöver. Ett exempel är den patient som får lugnande tabletter av en sjuksköterska för att 
det behovet finns just då. En annan patient får hjälp av en sjuksköterska genom att få 
använda ett sugrör som substitut till en cigarett. Dessa två exempel är i enlighet med 
Wiklund (jfr 2003), relaterar till Lindström (1994), som menar att en vårdare först och 
främst ska vara nära och ta del av patientens livsvärld genom att lyssna och observera. Då 
ökar vårdarens möjlighet att handla etiskt, kreativt och konstruktivt.  
 
Resultatet visar att en patient använder choklad för att lindra röksuget och att patienten 
upplever att sjuksköterskorna är förstående inför detta. Sjuksköterskorna ger då, enligt 
Wiklund (2003), patienten stöd och utrymme att kunna uttrycka sina begär, behov och 
problem. Sjuksköterskorna ordnar choklad när patienten begär detta samt har förståelse 
för detta behov då de vet att patienten gör det för att undvika att röka. Sjuksköterskorna 
gör det då möjligt för patienten att växa och utvecklas utifrån hur patienten vill och bör 
leva.  
 
Inställningens och bemötandets betydelse för hur stöd upplevs av patienten 
Att sjuksköterskorna var engagerade och omhändertagande är andra positiva aspekter 
som lyfts fram i resultatet. Engagemanget kan enligt Eide och Eide (2006) och 
Hilmarsson (2003) visa sig genom sjuksköterskans kroppsspråk. De positiva aspekterna 
kan även härledas till att sjuksköterskan har en professionell vårdrelation, som enligt 
Dahlberg et al. (2003) kännetecknas av engagemang. Patienterna upplever även att 
sjuksköterskorna bryr sig mycket om dem, att de är omsorgsfulla och att de verkligen vill 
att de ska bli bra. Detta visar på en tillfredsställelse av omvårdnaden hos patienterna, 
vilket enligt Zrinyi och Horvath (2003) är viktigt för att patienten ska inse fördelarna med 
en hälsosam livsstil efter att ha genomgått en hjärtinfarkt  
  
Resultatet visar att sjuksköterskorna är förstående när de t.ex. säger att de förstår att det 
är svårt att sluta röka samt visar förståelse för patientens röksug. Denna förståelse är 
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mycket viktig för speciellt en patient. Detta kan härledas till Eide & Eide (2006) som 
menar att det är viktigt att vårdaren kan visa förståelse för att kunna ha möjlighet att ge 
den hjälp och skapa den motivation som bidrar till förändring och utveckling för 
patienten.  
 
Människosynen upplevs vara olika beroende på vilken slags avdelning patienterna vårdas 
på. På medicinavdelningen känner de att de tas om hand som subjekt och ses som 
människor men att de däremot upplever sig vara objekt på ett löpande band på sjukhuset 
där operation genomfördes. De menar att stödet påverkas positivt där de blir behandlade 
som människor och tvärtom negativt där de ses som objekt. Det finns alltså enligt Jahren 
Kristoffersen (1998) en humanistisk människosyn där stödet upplevs positivt, men där 
denna människosyn inte tycks finnas upplevs stödet negativt. En humanistisk 
människosyn innebär att människan sätts i centrum och den genomsyrar hela hälso- och 
sjukvårdslagen (SFS, 1982:763).    
 
Kommunikationens betydelse för patientens upplevelse av stöd 
I resultatet framgår att kommunikationen har betydelse för patienternas upplevelse av 
stöd i samband med att försöka sluta röka. Alla uppskattar att det är en ärlig och tydlig 
kommunikation, vilket gör att det som sägs upplevs som trovärdigt. Patienterna lyssnar 
därmed på det som sägs och tar det till sig. De förstår i och med det vikten av budskapet, 
vilket innebär att informationen är anpassad till deras nivå. Att visa skriftlig information 
på vad som orsakat hjärtinfarkten gör också att patienten kan förstå. Detta kan ses som en 
del av den individuellt anpassade information som förespråkas i hälso- och 
sjukvårdslagen (SFS, 1982:763). Den tydliga och ärliga kommunikationen genomsyras 
av saklig fakta vilket får patienterna motiverade att försöka sluta röka. I enlighet med 
Arborelius (1996) är det just detta som bidrar till motivationen.  
 
Motivationen påverkas även positivt i de fall där patienterna får information om för- och 
nackdelar för att därefter själva få bestämma om det ska ske någon förändring (jmf 
Arborelius, 1996). Att patienterna därefter får bestämma själva ses som en betydande 
punkt i patienternas upplevelser. Sjuksköterskan tar härmed hänsyn till patientens 
autonomi och integritet och efterföljer i och med det hälso- och sjukvårdslagen (SFS, 
1982:763). Det är detta som Arborelius (1996) kallar patientcentrerat förhållningssätt.  
 
Det ses positivt av en del patienter att det inte förekommer något tjat utan bara 
påminnelser ibland. Dessa patienter blir troligtvis rebelliska och gör tvärtom om tjat 
förekommer. Granbom (1998) menar att så kan ske om patienten utsätts för 
påtryckningar. Autonomin är också av vikt för att patienten ska få en inre motivation där 
ett intresse och engagemang skapas, vilket enligt Granbom (1998) leder till att 
motivationen blir stark och bestående. Flertalet av patienterna upplever en bestående 
motivation då de idag är rökfria. Det krävs således en inre motivation för att det ska vara 
möjligt att sluta röka.  
 
Majoriteten av patienterna upplever sig få en ökad inre motivation genom att 
sjuksköterskan ger uppmuntran och beröm, vilket är i enlighet med Granboms (1998) 
beskrivning av inre motivation. De påtalar att de känner stöd då de får berömmande 
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kommentarer om att de är duktiga och att det positiva lyfts fram. Det framkommer även i 
resultatet att samtal om rökning genomförs då patienten är som mest mottaglig. Detta 
överensstämmer med Boström (2000) som belyser vikten av att välja lämplig tidpunkt.  
 
Relationens betydelse för patientens upplevelse av stöd 
Resultatet visar att ett förtroende för sjuksköterskan är betydelsefullt för patienterna i 
deras upplevelse av stöd. Förtroende skapas genom ärlighet, vilket i sin tur skapar tillit. 
Därmed byggs det upp en relation som kan kopplas till det Dahlberg et al. (2003) och 
Wiklund (2003) kallar en vårdande relation. En förtroendeingivande relation skapas även 
då patienterna känner att de kan prata med sjuksköterskan. Hilmarsson (2003) menar att 
det visar att det finns en vilja från sjuksköterskans sida att lyssna och utveckla andra 
människor. I resultatet beskrivs att ett ömsesidigt förtroende mellan patient och 
sjuksköterska är viktigt. Sjuksköterskans tro på patienten gör att denne känner sig betrodd 
och därmed stärkt. Sjuksköterskan arbetar därmed utifrån den tidigare nämnda 
humanistiska människosyn som är genomgående i hela hälso- och sjukvårdslagen (SFS, 
1982:763). Motivationen att sluta röka ökar därmed.  Det är ett mer eller mindre uttalat 
löfte att sluta röka som patienten vill hålla då sjuksköterskan håller sina löften. Granbom 
(1998) menar just att den inre motivationen blir starkare om patienten får ökat 
självförtroende, vilket sker i detta fall. 
 
Patienterna upplever att det är stödjande då sjuksköterskan tar sig tid för dem, vilket i sin 
tur påverkar relationen positivt. Då sjuksköterskan upplevs som stressad finns inte heller 
någon möjlighet att bygga upp en relation. Dahlberg et al. (2003) menar att tidsbrist kan 
utgöra ett hinder för den vårdande relationen. De patienter som upplever en vårdande 
relation poängterar även att humor är viktig. De känner att de kan skämta med 
sjuksköterskan och tvärtom. Humorn bidar till att sjuksköterskan når patienten vilket 
stämmer med Eide och Eide (1997). Relationen är således en viktig del i majoriteten av 
patienternas upplevelse av stöd och som påverkar motivationen till att sluta röka. 
Samband kan ses med tidigare studier som menar att det behövs en relation mellan 
sjuksköterska och patient för att denne ska inse fördelarna med en hälsosam livsstil efter 
en hjärtinfarkt (Zrinyi & Horvath, 2003). 
 
Uppföljningens betydelse för patientens upplevelse av stöd 
Relationen är även en del i den uppföljning som ett flertal av patienterna tycker är 
betydande för stödet. De tycker det är viktigt att en sjuksköterska följer dem ”hela 
vägen”. Det ska vara en sjuksköterska som känner dem, vilket ger trygghet. 
Sjuksköterskan kan då se i vilket steg av förändringsprocessen som patienten befinner sig 
i och kan därmed anpassa stödet efter det. Arborelius (1996) menar att det är 
betydelsefullt för att kunna hjälpa patienten att sluta röka. Då de flesta patienter vid varje 
kontakt med sjuksköterskan får förfrågan om de röker, blir det en påminnelse om 
rökstoppets fördelar. Påminnelserna blir en del av den flerstegsprocess som SBU (1998) 
beskriver, i vilken det alltid finns en risk för återfall, vilket styrker vikten av uppföljning. 
Ett par av patienterna betonar att det känns bra med uppföljning och att eftervården är 
tillgänglig så att de vid behov kan ringa sjuksköterskan eller gå ner på vårdcentralen. 
Detta i enlighet med hälso- och sjukvårdslagen (SFS, 1982:763) som menar att 
sjukvården ska vara lättillgänglig.  
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Slutsatser 
Studiens resultat visar att stöd vid försök att sluta röka är betydelsefullt för många 
patienter och att det är flera olika aspekter som inverkar i deras upplevelser. En av de 
viktigaste aspekterna är att sjuksköterskan har ett trevligt bemötande, vilket påverkar 
patienternas upplevelse av stöd positivt. Då behovet av stöd varierar mellan olika 
patienter är det av vikt att sjuksköterskan tar hänsyn till detta och anpassar stödet efter det 
enskilda behovet. Därmed kan sjuksköterskan stimulera och motivera patienten att 
förändra sin livsstil eftersom det i allra högsta grad är påkallat efter en genomgången 
hjärtinfarkt. Ett tillfredsställande stöd för patienten kan således hjälpa denne sluta röka 
och därmed kan förhoppningsvis återinsjuknande av hjärtinfarkt förhindras. 
 
Framtida forskning 
Det behövs mer framtida forskning om hur stöd i samband med att försöka sluta röka har 
upplevts av patienter. Detta behövs för att ge ett vidare perspektiv på olika patienters 
upplevelser för att utifrån dessa kunna anpassa stödet ännu bättre. Dessa studier bör 
därför innefatta fler deltagare och bör vara av kvalitativ design.  
 
Sjuksköterskans perspektiv bör också undersökas för att få deras syn på hur de upplever 
det är att stödja patienter i processen att sluta röka. Det är av stor vikt att få reda på hur 
sjuksköterskor skulle vilja utforma stöd vid rökavvänjning.  
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Bilaga 1  
INFORMATIONSBREV TILL DIG SOM DELTAR I VÅR 

STUDIE 
 

Vi är två studenter som läser sista terminen på sjuksköterskeprogrammet på Växjö 
universitet. Vi heter Helena Nilsson och Linda Hyllstedt och ska nu skriva vårt 
examensarbete inom ämnet vårdvetenskap. Syftet med studien är att beskriva hur 
patienten har upplevt sjuksköterskans stöd i samband med ett eventuellt rökstopp efter 
patientens hjärtinfarkt. När studien är slutförd får vi fram kunskap som kan hjälpa 
sjuksköterskor att förbättra sitt arbete med stöd i denna fråga, därmed kan vården 
utvecklas för att på bästa sätt möta patientens behov.  
 
Intervjun kommer att genomföras på av dig önskad plats och tar ca 30 – 60 minuter. Vi 
önskar använda bandspelare under intervjun för att viktig information inte ska gå 
förlorad. De inspelade banden kommer att raderas efter att studien är avslutad. Allt 
material i studien behandlas konfidentiellt, vilket innebär att din identitet inte kommer att 
framgå i studiens resultat. Det är frivilligt att medverka och du kan när som helst avbryta 
deltagandet.  
 
Om du är intresserad av att läsa det färdiga examensarbetet kommer det att finnas 
tillgängligt på Växjö universitetsbibliotek. Det kommer även att publiceras på: 
http://www.vxu.se/bib/diva/uppsatser/direktuppsivosa.htm.   
 
Tack för Din medverkan! 
 
Med vänliga hälsningar, 
 
Helena Nilsson och Linda Hyllstedt 
 
Om du har några frågor kan du vända dig till: 
 
Helena Nilsson 
Tel. xxx-xxxxxxxx 
E-post: hniuc03@student.vxu.se
 

 
Linda Hyllstedt 
Tel. xxx-xxxxxxx 
E-post: lbruc03@student.vxu.se
 

Handledare: 
Lena Jerreling 
Tel. xxxx-xxxxxx  
E-post: lena.jerreling@vxu.se    

 

 
Jag har tagit del av informationen ovan och ger mitt samtycke till att medverka i studien. 
 
Datum    Underskrift  
 
_______________________________________________________________________ 
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Bilaga 2 s. 1(2) 
INTERVJUGUIDE 
 
 
Bakgrundsvariabler 
 
Kön, ålder? 
 
 
 
Introduktionsfrågor 
 
Hur länge sedan var det du hade hjärtinfarkten?  
 

• Hur märkte du att det var något som inte stod rätt till? 
 
• Händelseförlopp? 
 
• Var det din första hjärtinfarkt? 

 
 
 
Huvudfrågor 
 
1. Kan du berätta om hur sjuksköterskan hanterade ämnet rökning? (Om 

sjuksköterskan tog upp det) 
 

• Hur togs det upp? 
 
• Vad togs upp? 
 
• Var? (Akut, avd, mottagning, återbesök) När? 
 
• Pratade hon/han eller de med dig vid ett eller flera tillfällen? 
 
• Var det en eller flera sjuksköterskor som pratade med dig om rökning?  
 
• Kände du dig inbjuden att ta upp det vid något tillfälle? 

 
2. Hur upplevde du stödet från sjuksköterskan vad det gäller att eventuellt sluta 

röka? 
 

• Positivt?  
 
• Negativt?  
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• Har du försökt sluta röka?  

 
o En eller flera gånger? Hur gick det då? 
o Ensam/grupp? 

 
 
3. Hur tycker du att sjuksköterskan skulle ha gjort för att stödja dig på bästa sätt 

gällande rökning? 
 
 
Avslutande fråga 
 
Är det något du vill tillägga?  



          Bilaga 3 
 
EXEMPEL FRÅN ANALYS 
 
Meningsbärande 
enheter 

Kondenserande 
meningsenheter 
 

Koder Kategorier 
 

Och vill du ha, så har vi 
nikotintuggummi, eller så 
har vi nikotinhäfta. 
 

Erbjuden 
nikotinplåster och 
nikotintuggummi 
 

Erbjuden 
hjälpmedel 
 

Individanpassning

Och hjälpte mig på alla 
sätt. Och de var helt 
underbara. 
 

Underbara och 
hjälpsamma på alla 
sätt 
 

Underbara och 
hjälpsamma 
 

Inställning och 
bemötande 

Det är bra <deltagarens 
namn> det är bra! Jag 
fick beröm! Jag kände att 
jag hade beröm, jag hade 
stöd! Dom stötte mig!  
 

Patienten fick 
beröm och kände 
stöd  
 

Stöd genom beröm Kommunikation 
 
 
 

Hon skojade med mig, vi 
kände varandra så väl. 

Skojade med 
varandra 
 

Humor Relation 

Sen har man ju fått 
eftervård, man blev ju 
kallad rätt snabbt, fick en 
hjärtsjuksköterska som 
ansvarade för detta, som 
man kunde ringa och 
prata med. 

Har fått eftervård 
snabbt av läkare 
och 
hjärtsjuksköterska, 
som även var 
tillgänglig via 
telefon 
 

Snabb och 
tillgänglig 
eftervård 
 

Uppföljning 
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