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Abstrakt 
Bakgrund: Distriktssköterskor och sjuksköterskor har fått en alltmer framträdande roll 

i det hälsofrämjande arbetet och förväntas kunna urskilja och förebygga hälsorisker hos 

patienter samt kunna motivera till livsstilsförändringar. Det är därför av vikt att få veta 

och ta del av deras erfarenheter av att arbeta med patienter som kommer för 

rökavvänjning.                                                                                                            

Syfte: Syftet med studien var att beskriva distriktssköterskors erfarenheter av att arbeta 

med rökavvänjning på hälsocentral. 

Metod: En deskriptiv kvalitativ studie utfördes. Semistrukturerade intervjuer 

genomfördes med sju distriktssköterskor från olika hälsocentraler. En kvalitativ 

manifest innehållsanalys användes för att analysera intervjuerna. 

Resultat: Vid analysen framkom tre kategorier; ”första mötet inför rökstoppet”, 

”motivation” och ”stöd”. Distriktssköterskorna betonade att det första mötet med 

patienterna var viktigt för att skapa en bra relation och lära känna patienterna. Det var 

av vikt att göra upp en plan för rökavvänjningen tillsammans med patienten. Motivation 

var en viktig faktor som var avgörande för om patienten skulle lyckas med sitt rökstopp. 

Distriktssköterskorna berättade om olika sorters stöd som de ansåg skapade 

förutsättningar för att hjälpa patienten att lyckas med sitt rökstopp. 

Slutsats: För att möta patienter som kommer för rökavvänjning på ett bra sätt anser 

distriktssköterskor att det krävs både kunskap och kompetens inom olika områden. 

Distriktssköterskor känner sig ibland osäkra i användandet av motiverande samtal som 

metod vilket visar på ett behov av mer utbildning. Utbildning i motiverande samtal bör 

initieras redan i grundutbildningen till sjuksköterska och i specialistprogrammet till 

distriktssköterska. Distriktssköterskorna bör även få kontinuerlig utbildning inom 

rökavvänjning, motiverande samtal och förändringsarbete generellt för att upprätthålla 

och utveckla sin kompetens.  

 

Nyckelord: distriktssköterska, sjuksköterska, hälsocentral, rökavvänjning, motivation, 

relation, stöd, planering 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 



  
 

 

 

Abstract  

Background: District nurses and nurses have gained an increasingly prominent role in 

health promotion and are expected to recognize and prevent health risks for patients and 

be able to motivate lifestyle changes. It is therefore important to know and learn about 

their experiences in working with patients who come for smoking cessation.     

Purpose: The purpose of this study is to describe district nurses' experiences of working 

with smoking cessation in primary health care centers. 

Method: A qualitative descriptive approach was used. Semi-structured interviews based 

on an interview guide were conducted with seven district nurses from various primary 

health care centers. A qualitative manifest content analysis was used to analyze the 

interviews.                                                                                                               

Results: The analysis revealed three categories; “first meeting before smoking 

cessation”, “motivation”, and “support”. The district nurses emphasized that the first 

meeting with the patients was important to create a good relationship and get to know 

the patients. It was also important to make a plan for smoking cessation with the patient. 

Motivation was a major factor that determined whether the patient would succeed with 

smoking cessation. The district nurses talked about different kinds of support that they 

believed created the ability to help the patient to succeed in smoking cessation. 

Conclusion: To meet the patients who come for smoking cessation in a good way 

district nurses believe that it takes both knowledge and skills in various fields. District 

nurses sometimes feel unsafe in the use of motivational interviewing as a method which 

indicates a need for more training. Training in motivational interviewing should be 

initiated as early as basic training for nurses and specialist program for district nurses . 

District nurses should also receive continuous training in smoking cessation, 

motivational interviewing and quality assurance in general in order to to maintain and 

develop their skills. 
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Inledning 

Tobaksbruket började sprida sig globalt under 1900-talets första hälft och i Sverige 

började befolkningen bruka tobak på allvar efter andra världskriget. I och med 

cigaretternas uppkomst blev tobaksbruket som tidigare varit en manlig företeelse något 

som också kvinnor ägnade sig åt. Det var först på 1960-talet som vetenskapliga studier 

lades fram som påvisade tobaksbrukets risker och sjukdomsframkallande egenskaper. 

Detta förändrade synen på tobak och staten i Sverige har sedan dess arbetat på olika sätt 

för att minska tobaksbruket (Folkhälsomyndigheten, 2005). År 2013 var det 2.3 

miljoner människor som rökte i Sverige och det var ungefär lika många kvinnor som 

män (Folkhälsomyndigheten, 2013a). Befolkningens rökvanor har stor betydelse för 

medellivslängden då rökningen står för en stor del av uppkomsten av dödliga sjukdomar 

(Socialstyrelsen, 2009) och orsakar 6600 dödsfall varje år (Folkhälsomyndigheten 

2013a). Sjuksköterskan förväntas kunna urskilja och förebygga hälsorisker samt kunna 

motivera patienter till livsstilsförändringar (Socialstyrelsen, 2005). Sjuksköterskan har 

således en stor roll i det hälsofrämjande arbetet och det är av vikt att få veta deras 

erfarenheter av att arbeta med att motivera rökare till rökstopp. 

 

Bakgrund 

Rökning- risker och konsekvenser 

Den största anledningen till sjukdom, lidande och för tidig död i Sverige idag är 

tobaken. Varje år orsakar rökningen dödsfall, hundratusentals skadas och samhällets 

kostnader är minst 30 miljarder årligen. Tobaksrökning ger ökad risk för flera olika 

sjukdomar som kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL), cancer, hjärt- och 

kärlsjukdomar, diabetes, ryggbesvär, sår i mage och tolvfingertarm, benskörhet och 

tandlossning (Folkhälsomyndigheten, 2013b). Wong, Malaison, Hammond och 

Leatherdale (2013) menar att också passiv rökning ökar risken för sjukdomar relaterade 

till rökning. Passiv rökning förvärrar även symtom hos vuxna och barn med astma, 

allergi eller överkänslighet (ibid). Folkhälsomyndigheten (2013b) menar att långvarig 

passiv rökning ökar risken för utvecklandet av samma sjukdomar som en rökare kan få. 

Rökning är en av de största orsakerna till för tidig död och rökavvänjning och 

prevention är viktiga aspekter i det hälsofrämjande arbetet. Enligt Tolstrup och 

medarbetare (2013) bör rökprevention och rökavvänjning vara en prioritet oavsett ålder 

hos den som röker. 
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Nikotinberoende 

Nikotin orsakar ett starkt psykologiskt och fysiologiskt beroende. Både beroende och 

abstinens kopplat till nikotin räknas som en sjukdom. Rökarens största anledning till att 

fortsätta röka är att det är avstressande och lugnande. Den lugnande effekten är till stor 

del lindring av abstinensen (Folkhälsomyndigheten, 2013b).  Enligt Schnoll, Goren, 

Annuziata och Suaya (2013) är nikotinberoende förknippat med sämre livskvalitet, 

sämre produktivitet på arbetet och en större användning av hälso- och sjukvården. 

Nikotinet måste tillföras kontinuerligt annars upplever rökaren irritation, rastlöshet, 

trötthet, koncentrationsproblem och röksug. Den första tiden som icke-rökare är ofta 

abstinensen stark och upplevelsen av stress och oro är större än som rökare. Ungefär tre 

fjärdedelar av de som slutar röka får abstinensbesvär som oro, irritation, ilska, 

sömnbesvär, problem med vikten och nedstämdhet som måste behandlas men när de väl 

lyckats sluta röka upplever de mer lugn än de gjorde som rökare 

(Folkhälsomyndigheten 2013b). En studie av Allen et al. (2014) visar att rökare i länder 

med stark tobakskontroll är mer villiga att sluta röka än rökare i länder med mindre 

kontroll. Däremot är rökarna mer nikotinberoende i länder med stark kontroll än de 

andra rökarna (ibid). Insatser för att främja rökavvänjning genom behandling av 

nikotinberoende kan ge fördelar för hälsa och välbefinnande genom ett större 

deltagande i fysiska aktiviteter. Dagliga rökare med högt nikotinberoende är mindre 

fysiskt aktiva än dagliga rökare med lågt nikotinberoende som liknar icke-rökare vad 

det gäller deltagande i fysisk aktivitet och motion (Azagba & Asbridge 2013).  

 

Hälsofrämjande arbete 

Världshälsoorganisationen definierade år 1948 begreppet hälsa som “ett tillstånd av 

totalt fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande, inte bara frånvaro av sjukdom eller 

defekt” (World Health Organization [WHO], 2003). De olika delarna är sammanlänkade 

och beroende av varandra. Hälsofrämjande arbete syftar till att främja hälsotillståndet på 

individ-, familj- och samhällsnivå. Verksamheter som arbetar hälsofrämjande ska 

förespråka, ge stöd och uppmuntra befolkningen till bättre hälsa (Scriven, 2013). Enligt 

Folkhälsomyndigheten (2013c) innebär det hälsofrämjande arbetet att öka 

befolkningens hälsa och välbefinnande. Genom ökad hälsa och välbefinnande hos en 

allt äldre befolkning kan sjukvårdskostnader men också mänskligt lidande minskas 

(ibid). Det grundläggande i hälsofrämjande arbete är att ge stöd åt människor att själva 

skaffa sig kontroll över sin hälsa och förbättra den vilket har en nära koppling till 
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preventivt arbete (Scriven, 2013). Inom det preventiva arbetet finns det tre delar där den 

primära preventionen syftar till att förbygga att ett tillstånd eller sjukdom uppstår. 

Åtgärder inom primärpreventionen eftersträvar att ge en ökad motståndskraft mot ohälsa 

och riktar sig ofta mot en hel befolkning. Den sekundära preventionen siktar mot att 

tidigt urskilja sjukdom eller nedsättning av funktioner för att kunna ge tidig intervention 

så att effekterna kan vändas eller lindras. Den tredje delen inom det preventiva arbetet 

är tertiär prevention som syftar till att ge stöd då sjukdom eller funktionsnedsättning 

redan uppstått och fördröja progressen av dessa (Blair, Stewart-Brown, Hjern & 

Bremberg, 2013). Den enskilde människans hälsa styrs bland annat av olika 

livsstilsfaktorer och hälsobeteenden vilket kan innefatta tobaksbruk, familjeplanering, 

fysisk aktivitet, vaccinationer etc. (Scriven, 2013). Enligt Mackey, Hatcher, Happell och 

Cleary (2013) påverkar sociala faktorer som utbildningsnivå, tillgång till hälso- och 

sjukvård, inkomst, mat och boende hälsan hos individer, familjer och samhället. 

Kunskap behövs om att både sociala och biologiska faktorer har betydelse för hälsan för 

att adekvata bedömningar och interventioner ska kunna göras (ibid). Enligt 

Socialstyrelsen (2005) ska sjuksköterskan kunna urskilja och förebygga hälsorisker. Om 

behov finns ska sjuksköterskan också kunna motivera till livsstilsförändringar (ibid). 

Även distriktssköterskan arbetar med hälsofrämjande arbete och förväntas ha 

fördjupade kunskaper för att kunna möta de hälsobehov som kan uppstå hos individer, 

familjer och i samhället (Distriktssköterskeföreningen, 2008). Enligt Kardakis, 

Weinehall, Jerdén, Nyström och Johansson (2014) har sjuksköterskor en positiv 

inställning till att arbeta med hälsofrämjande arbete men saknar kunskap om metoder 

för interventioner.  

 

Åtgärder vid rökning 

Det finns olika rekommendationer beroende på hur stor risk patienten har för att 

utveckla sjukdom eller drabbas av för tidig död. Dessa ligger till grund för vilken metod 

som ska användas för att motivera patienten till livsstilsförändring men ofta är det 

någon form av samtal som används. Vid daglig rökning rekommenderas rådgivande 

samtal i grupp eller enskilt och målet är att patienten ska lyckas att sluta röka vilket 

skulle leda till bättre hälsa. Kvalificerat rådgivande samtal har hög prioritet för dessa 

patienter men även andra interventioner som enkla råd, rådgivande samtal, 

telefonrådgivning anses främja rökstopp. Olika typer av nikotinpreparat kan föreslås 

som komplement till kvalificerat rådgivande samtal. Sjukvården förmedlar information, 
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standardiserade rekommendationer och råd vid ohälsosamma levnadsvanor. Rådgivande 

samtal innebär att dialog förs med patienten och individanpassade råd ges. Motiverande 

strategier kan förekomma liksom uppföljande återbesök, telefonsamtal eller brev 

(Socialstyrelsen, 2011). Genom motiverande samtal kan sjuksköterskan uppmuntra 

patienter att vara aktiva i sin egen hälsa och vård. God kommunikation som bygger på 

förståelse och samverkan är nödvändig i den hälsofrämjande vården. Sjuksköterskor är 

vana vid att ge information och råd vilket är accepterat inom motiverande samtal om 

patienter ger sitt tillstånd till att bli informerade eller har bekräftat att det föreligger ett 

behov av att få information. Dock ska information ges sparsamt då det kan inverka 

negativt på patienters egna uttalanden som leder mot positiva förändringar. Ofta har 

motiverande samtal större inverkan på patienters livsstils- och beteendeförändringar än 

information (Efraimsson Österlund, Fossum, Ehrenberg, Larsson & Klang, 2012). 

 

Sjuksköterskans roll vid hälsovägledande samtal  

Sjuksköterskan har en framträdande roll i det hälsofrämjande arbetet och i att konsultera 

patienter som önskar göra livsstilsförändringar (Jansink, Braspenning, Van der Wijden, 

Elwyn & Frol, 2010). De har en unik position att både påverka patienter till att göra 

livsstilsförändringar liksom vara ett stöd i arbetet med att göra förändringen (McIvor et 

al. 2009; Scheffer, Barone & Anders, 2011). Många patienter har begränsad insikt i vad 

det innebär att leva hälsosamt och behöver hjälp att medvetandegöra sitt eget beteende. 

Sjuksköterskan möter ofta patienter som har låg motivation till att göra 

livsstilsförändringar och de har svårt att efterleva genomförda förändringar. 

Sjuksköterskor behöver utbildning för att kunna möta dessa patienter på ett bra sätt. De 

behöver ha kunskap om vilket motstånd som de kan möta hos patienter som är ovilliga 

att göra livsstilsförändringar för att kunna konfrontera det. Sjuksköterskan behöver 

också tillräckligt med tid för att mötet med patienten ska bli bra. Vidare förväntas det att 

sjuksköterskor ska kunna motivera patienter att göra nödvändiga livsstilsförändringar 

men det är inte alltid att sjuksköterskor själva känner att de är förberedda för uppgiften 

(Jansink et al., 2010). Ett sätt att öka motivationen hos patienter till att göra förändringar 

i sin livsstil är att informera hur deras nuvarande livsstil påverkar deras hälsa och 

välmående (Jiang, Sit & Wong, 2009). Genom att lyckas motivera patienter till att göra 

hälsosamma förändringar i livet hjälper sjuksköterskan till att öka både deras livslängd 

och livskvalitet. Interventioner bör göras snabbt och vara empatiska och relevanta för att 

ge patienten en god chans att lyckas med sin livsstilsförändring (McIvor et al. 2009). 
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Även Davis et al. (2011)  menar att interventioner ska vara snabba för att vara 

användbara. Sjuksköterskan bör vara medveten om att även om en patient inte lyckats 

göra en livsstilsförändring så representerar varje försök framsteg (ibid). Sjuksköterskor 

behöver utbildning i hälsovägledning och kommunikation för att kunna möta patienter i 

behov av livsstilsförändringar på ett bra sätt (Jansink et al., 2010). En studie av Davis et 

al. (2011) visade att utbildning i tobaksavvänjning gav sjuksköterskor kunskap, 

självförtroende och ökade deras effektivitet då interventioner skulle genomföras. 

Sjuksköterskor har ofta en rådgivande roll men det är också av vikt att de accepterar 

patienters vilja och lyssnar in vad det är som patienten anser vara viktigast (Jansink et 

al., 2010). Då patienter valt att göra förändringar är det viktigt att sjuksköterskorna 

hjälper dem att sätta upp realistiska mål och att de sedan har en tät uppföljning med 

patienten (Jiang et al., 2009). 

 

Teoretisk referensram 

Dorothea Orem har utvecklat en teori hon kallar ”Self-care deficit nursing theory”. 

Denna generella teori består av tre sammanhängande teorier; teorin om egenvård, teorin 

om egenvårdsunderskott och teorin om omvårdnadssystem. Egenvård är förmåga att 

delta i aktiviteter som individer startar och utför för egen räkning för att upprätthålla 

hälsa, välbefinnande och liv. När egenvård utförs effektivt, hjälper det till att 

upprätthålla strukturell integritet, mänsklig funktion och bidrar till mänsklig utveckling. 

Egenvårdsunderskottsteorin visar när omvårdnad behövs. Omvårdnad krävs när vuxna 

är oförmögna eller begränsade i sin förmåga att ge kontinuerlig effektiv egenvård. 

Omvårdnad kan vara nödvändigt när individer behöver genomföra nya och komplexa 

åtgärder för egenvård, i synnerhet när dessa nya åtgärder kräver specialiserad kunskap 

eller färdighet. Orem identifierar följande fem metoder som sjuksköterskor kan använda 

för att hjälpa; 1, agera för eller göra för en annan, 2, leda och styra, 3, ge fysiskt och 

psykiskt stöd, 4, tillhandahålla och upprätta en miljö som stödjer personlig utveckling, 

5, undervisning. Sjuksköterskan kan hjälpa individen genom att använda någon eller 

flera av ovanstående metoder för att ge stöd till egenvård. Om det finns fler krav än 

förmågor krävs omvårdnad. Omvårdnadssystemet, designat av sjuksköterskan, grundar 

sig på en bedömning av en individs egenvårdsbehov och om bedömning av förmågan 

hos patienten att utföra egenvårdsaktiviteter. Om det finns ett egenvårdsunderskott, det 

vill säga om det finns en skillnad mellan vad den enskilde kan göra och vad som 

behöver göras för att upprätthålla optimal funktion, krävs omvårdnad (Orem, 2001). 
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Problematisering 

Varje år dör 6600 personer en för tidig död till följd av sitt tobaksbruk och många fler 

drabbas av tobaksrelaterade sjukdomar (Folkhälsomyndigheten, 2013a). Förutom det 

mänskliga lidandet får tobaksbruket negativa konsekvenser för människor som utsätts 

för passiv rökning, miljön och samhällsekonomin (Folkhälsomyndigheten, 2014). Idag 

har sjuksköterskor en stor del i det hälsofrämjande arbetet och att hjälpa patienter att bli 

fria sitt tobaksbruk. Enligt Socialstyrelsen (2005) ska sjuksköterskan både kunna 

identifiera hälsorisker och kunna motivera patienter till livsstilsförändringar. Dock har 

det hälsofrämjande arbetet inte nått en självklar ställning inom hälso- och sjukvården. 

När kartläggningar har gjorts visar det att insatser görs inom tobaksområdet men att det 

är stora variationer mellan olika landsting och att det inte finns någon enhetlig strategi 

eller praxis som säger hur det hälsofrämjande arbetet ska utföras (Prop. 2010/11:47). 

Även Kardakis, Weinehall, Jerdén, Nyström och Johansson (2014) menar att 

hälsofrämjande arbete inte omfattas av någon struktur och att problemet bland annat är 

organisatoriskt. Sjuksköterskan har en central roll i det hälsofrämjande arbetet och att 

motivera patienter till rökavvänjning. Metoderna för hur detta görs är inte lika tydliga. 

Det finns lite forskning om hur det hälsofrämjande arbetet implementeras i vården av 

sjuksköterskor (ibid). Vi vill med denna studie lyfta fram distriktssköterskor 

erfarenheter av att arbeta med rökavvänjning. Detta kan vara till nytta för andra 

sjuksköterskor och distriktssköterskor som arbetar inom hälsofrämjande verksamheter 

och på det viset främja den enskilde individens hälsa. 

 

Syfte 

Syftet med studien var att beskriva distriktssköterskors erfarenheter av att arbeta med 

rökavvänjning på hälsocentral. 

 

Frågeställningar: 

- Vilka var framgångsfaktorerna vid rökavvänjning? 

- Vilka faktorer var hindrande vid rökavvänjning? 
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Metod 

Design 

I studien valdes en kvalitativ ansats då vi önskade beskriva distriktssköterskors 

erfarenheter av att arbeta med rökavvänjning på hälsocentral. Enligt Wilman, Stoltz och 

Bahtsevani (2011) är det utmärkande för en kvalitativ ansats att helheten önskas 

studeras för att beskriva och fördjupa förståelsen för mänskliga upplevelser och 

erfarenheter.  En deskriptiv kvalitativ studie utfördes då Polit och Beck (2012) menar att 

det är ett bra sätt att observera, beskriva och dokumentera olika aspekter av ett fenomen 

eller en händelse i syfte att få en helhetsbild. Data samlades in genom semistrukturerade 

intervjuer och utgick då ifrån en på förhand utarbetad frågeguide. Enligt Polit och Beck 

(2012) används semistrukturerade intervjuer när forskare har en lista av ämnen eller 

breda frågor som de vill undersöka. Forskaren använder sig av en färdig intervjuguide 

för att försäkra sig om att alla aspekter inom ämnesområdet täcks (Bilaga 1).  Forskaren 

ska även uppmuntra deltagaren att tala fritt (ibid). Insamlad data analyserades sedan 

genom en manifest kvalitativ innehållsanalys (Graneheim & Lundman, 2004). Manifest 

kvalitativ innehållsanalys passar bra att använda vid analyserandet av exempelvis 

utskrifter av inspelade intervjuer. En induktiv ansats valdes för att kunna göra en 

förutsättningslös kodning av det empiriska material som framkom vilket innebär att 

författarna inte utgick ifrån några förbestämda kategorier (Lundman & Hällgren 

Graneheim 2008). 

 

Urval och deltagare 

I vår studie användes ett ändamålsenligt urval som enligt Polit och Beck (2012) kan ge 

ett representativt urval som svarar mot studiens syfte. Urvalskriterier för deltagarna i vår 

studie var distriktssköterskor som arbetade på hälsocentral och som mötte patienter som 

kom för rökavvänjning. Vi kontaktade nio verksamhetschefer på hälsocentraler i fem 

olika kommuner i sydöstra Sverige genom att skicka ut informationsbrev för att få deras 

godkännande att genomföra studien på deras arbetsplats. Det var sju stycken 

verksamhetschefer som tackade ja, en tackade nej och en verksamhetschef svarade inte 

alls. I vissa fall fick vi namn av verksamhetscheferna på deltagare som kunde vara 

intresserade av att delta i studien och då skickades informationsbrev med 

kontaktuppgifter till dem så att de kunde återkomma med samtycke. I andra fall 

lämnade verksamhetschefen ut informationsbrevet till distriktssköterskorna och så 

kontaktade de oss för att lämna samtycke. I de fall vi inte fick svar inom en vecka så 
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skickade vi ett påminnelsebrev och samtycke till att delta lämnades slutligen av sju 

stycken distriktssköterskor. Polit och Beck (2012) menar att det inte finns några givna 

regler för hur stort antal deltagare som ska ingå i en studie. Det beror på studiens syfte, 

kvaliteten på informationen och vilken datainsamlingsmetod som används (ibid). De 

som deltog i studien var alla kvinnor i åldern 30 – 61 år. Deltagarna som ingick i vår 

studie hade arbetat som sjuksköterskor mellan 6 – 39 år och som distriktssköterskor 

mellan 0.5 - 29 år. Alla utom en hade utbildning i tobaksavvänjning och motiverande 

samtal, några var diplomerade tobaksavvänjare och hade då även gått steg två i 

utbildningen till tobaksterapeut. Informanterna hade arbetat med tobaksavvänjning 

mellan sex månader och sex år.  

 

Kontext 

Vår studie genomfördes i fem olika kommuner i sydöstra delen av Sverige med olika 

befolkningsmängd. Distriktssköterskorna arbetade alla dagtid på hälsocentral och hade 

olika ansvarsområden som till exempel livsstilsmottagning och astma- och 

kolmottagning.  

 

Datainsamling och procedur 

Vi tog kontakt via e-post med verksamhetschefer för hälsocentraler inom Kalmar län för 

godkännande att tillfråga distriktssköterskor på deras hälsocentraler om deltagande i vår 

studie. Då godkännande hade getts skickade vi ut brev via e-post till rökavvänjarna på 

de olika hälsocentralerna där vi presenterade studiens syfte och kriterier samt lämnade 

kontaktinformation till oss. Vårt brev innehåll också våra etiska överväganden och att 

det var frivilligt och konfidentiellt för deltagarna att delta. De som valde att delta i 

studien kontaktades för inbokning av intervjutillfälle. Vi genomförde intervjuerna under 

april 2014. Deltagarna fick bestämma var intervjuerna skulle genomföras och sex av 

intervjuerna genomfördes på deltagarnas arbetsplats och en intervju genomfördes i 

deltagarens hem. Vid genomförandet av intervjuerna var det en författare med och en 

deltagare. Intervjuerna inleddes med att författaren presenterade sig och informerade 

deltagarna om studiens syfte och att deltagandet var frivilligt. Deltagarna tillfrågades 

även om de godkände att intervjuerna bandinspelades och alla informanter gav sitt 

samtycke till detta.  

Vi valde att använda oss av semistrukturerade intervjuer som utgick ifrån vår 

intervjuguide (Bilaga 1) där vi hade åtta öppna frågor. Utifrån dessa frågor hade vi 
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skapat följdfrågor för att skapa förutsättningar att få så uttömmande svar som möjligt 

och för att säkerställa att fokus på syftet bibehölls under intervjun. I intervjuguiden hade 

vi också med bakgrundsfrågor gällande deltagarnas ålder, erfarenhet och 

utbildningsnivå. Efter genomgångna intervjuer transkriberades de ordagrant. Författarna 

transkriberade tre respektive fyra intervjuer vardera. Vi beräknade att intervjuerna 

skulle ta cirka en timmes tid men de tog mellan 20-30 minuter då vi efter den tiden fått 

tillräckligt uttömmande svar på våra forskningsfrågor från deltagarna.  

 

Dataanalys  

Vi använde Graneheim och Lundmans (2004) metod för en kvalitativ innehållsanalys 

och dataanalysen genomfördes gemensamt under maj 2014.  För att lära känna 

innehållet i intervjuerna och skapa en känsla av helhet lästes intervjuerna igenom flera 

gånger av båda författarna. Därefter plockade vi individuellt ut meningsbärande enheter 

genom att färgmarkera meningar eller stycken i texten som stämde överens med syftet 

och dessa lyftes ut ur texten. Vi genomförde sedan detta moment gemensamt och vi tog 

med alla de meningsbärande enheter som svarade mot vårt syfte. Sedan kondenserade vi 

de meningsbärande enheterna i syfte att korta ner texten utan att dess mening gick 

förlorad. Därefter satte vi koder på den kondenserade texten för att åskådliggöra det 

specifika innehållet. Kodernas likheter och skillnader jämfördes och delades upp i nio 

olika underkategorier. Dessa underkategorier sorterades sedan in i tre olika kategorier. 

Dessa kategorier utgjorde det manifesta innehållet i texten vilket var det vi eftersökte. 

Vi valde att stanna på kategorinivå och inte gå vidare till temanivå där texternas 

underliggande mening tolkas vilket utgör en latent innehållsanalys. Enligt Graneheim 

och Lundman (2004) ska kategorierna vara uttömmande och inga data som motsvarar 

syftet ska passa in i mer än en kategori alternativt strykas om det inte finns en kategori 

som är passande. En manifest innehållsanalys används då det som är synligt och 

uppenbart i en text önskas beskrivas. Både manifest och latent innehållsanalys går ut på 

att tolka transkriberad text men tolkningarna skiljer sig i djup och abstraktionsnivå 

(ibid). Vi önskade inte tolka underliggande meningar i intervjuerna och valde därför ett 

manifest förhållningssätt.  

I Tabell 1 ses exempel på dataanalysen. 
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Tabell 1. Exempel på dataanalys 

Meningsbärande 

enheter 

Kondenserad 

text 

Kod Underkategori Kategori 

”så det första 

mötet handlar 

mest om att jag 

försöker komma 

på vad det här är 

för typ av 

person. Hur de 

lever sitt liv 

generellt” 

Det första mötet 

handlar om att 

lära känna 

patienten. 

Lära känna 

patienten 

Att skapa en bild av 

patienten 

Första mötet inför 

rökstoppet 

”….det jag 

upplever är det 

viktigaste är att 

de själva vill. 

Och det är det. 

Motivationen.” 

 

Viktigt att de 

vill 

Motivation Motivation som 

främjande faktor 

Motivationens 

betydelse 

Men hon 

kommer inte att 

lyckas för att 

hon vill inte 

tillräckligt 

mycket. 

Vill inte, 

kommer inte att 

lyckas 

Motivation Avsaknad av 

motivation 

”….alla kan ju 

sluta…det är ju 

det där med att 

inte börja igen 

som är det 

svåra. Och vad 

hände när du 

började och vad 

kan du göra 

annorlunda? 

Den är ju viktig 

att den kommer 

fram.” 

 

Hjälpa till att 

förhindra att 

börja igen 

 Beredskap 

hos patienten 

Distriktssköterskan

s arbete med 

motivation 

”hon 

uppskattade 

jättemycket att 

jag ringde till 

henne och att 

hon fick det 

stödet då. Så att 

man liksom 

kunde komma 

med lite enkla 

knep och så 

under tiden.” 

 

Uppskattning 

från patienten 

för stöd 

Vara ett stöd Stöd från 

distriktssköterskan 

Stöd 
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Etiska överväganden 

Forskning baseras på tre etiska principer: välgörenhet, respekt för mänsklig värdighet 

och rättvisa. Forskning får inte skada eller ge något obehag. Det är viktigt att lämna 

information om forskningen. Målen med forskningen bör beskrivas och det bör framgå 

vilken typ av data som ska samlas in. Deltagarna bör få veta förväntat tidsengagemang, 

hur de valdes ut, antal deltagare och att deras deltagande är konfidentiellt. Det är viktigt 

att förklara att deltagandet är frivilligt och att de kan dra sig ur studien om de vill utan 

att behöva förklara varför. Kontaktinformation till författarna lämnas om det 

uppkommer eventuella frågor, synpunkter eller klagomål (Polit & Beck, 2012). Innan 

studien påbörjades söktes tillstånd från hälsocentralernas verksamhetschefer om att få ta 

kontakt med arbetstagare inom deras verksamhet (Bilaga 3). Informationsbrev skickades 

därefter ut till distriktssköterskorna (Bilaga 4) med en beskrivning av studiens syfte och 

en förfrågan om deltagande. Studiens författare fyllde också i en etisk egengranskning 

som hämtades på Etikkommittén sydost hemsida (Bilaga 2). 

 

Resultat 

Vid analysen kom tre olika kategorier fram och nio stycken underkategorier. 

Kategorierna och underkategorierna åskådliggörs nedan i en tabell, se tabell 2. 

Resultatet presenteras under de olika kategorierna och underkategorierna och författarna 

har valt att använda dessa som rubriker och underrubriker som ett sätt att belysa vad 

som framkom i resultatet. Resultatet bygger på samtliga deltagares intervjuer och flera 

citat har använts och är skrivna i skriftspråk från intervjuerna.  

 

Tabell 2. Kategori och underkategori 
 

Kategori Underkategori 

Första mötet inför rökstoppet Att skapa en bild av patienten 

Att skapa en relation  

Motivationens betydelse Motivation som en främjande faktor 

Avsaknad av motivation 

Distriktssköterskans arbete med 

motivationen hos patienten 

 

Stöd Distriktssköterskan som stöd 

Omgivningen som stöd 

Information 

Läkemedel som stöd 
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Första mötet inför rökstoppet 

Att skapa en bild av patienten 

Distriktssköterskorna inledde kontakten med patienten genom att skicka ett formulär 

med livsstilsfrågor då patienten kallades till mottagningen. Frågorna handlade om 

matvanor, motion, sömn, stress, alkohol och tobak och användes som ett underlag i 

mötet med patienten. Insamlande av information var en stor del i den inledande 

utredningen av patientens rökning. Det första besöket ansåg distriktssköterskorna var 

det viktigaste och bokade då ett längre besök för att kunna prata i lugn och ro och lära 

känna patienten. Distriktssköterskorna berättade att de arbetade patientfokuserat och 

utgick ifrån patientens förutsättningar och situation.  Information samlades in om när 

patienten började röka och varför. Deltagarna undrade också om hur mycket patienten 

rökte och varför de önskade hjälp med rökavvänjning. Distriktssköterskorna ville också 

veta om patienten försökt sluta röka tidigare, hur de då gick till väga och om vad som 

hade fungerat bra. Om de tidigare hade lyckats sluta röka ställdes frågan om vad det var 

som gjorde att de började röka igen. Distriktssköterskornas erfarenhet var att det inte var 

svårt att sluta röka, utan det svåra var att inte börja igen och därför var det viktigt att 

känna till historiken. Några av deltagarna använde sig av ambivalenskorset som utredde 

rökningens för- och nackdelar samt vad som skulle vara positivt och negativt med att bli 

rökfri. Alla deltagare ansåg att en av de viktigaste sakerna att ta reda på var patientens 

motivationsgrad och även vilken beredskap de hade inför rökstoppet. 

 

”Så det första mötet handlar mest om att jag försöker komma på vad det här 

är för typ av person. Hur de lever sitt liv rent generellt.” 

 

Att skapa en relation 

Distriktssköterskorna menade att det första mötet gick ut på att skapa en bra relation. En 

deltagare uttryckte att vid det första mötet var det inte så viktigt att de bestämde så 

mycket utan att patienten fick komma och prata förutsättningslöst om sin rökning. 

Deltagaren uttryckte vidare att dialogen var viktig och att patienten kände förtroende 

och vågade prata fritt. Målet för deltagarna var att få patienterna att känna att de ville 

komma tillbaka och fortsätta arbeta med sin rökavvänjning. I de fall där 

distriktssköterskorna uppfattade att patienten inte kände sig redo var det av vikt att få 

dem att känna sig välkomna att söka hjälp igen när de kände sig mer redo för ett 

rökstopp. 



  
 

13 
 

 

”Att det mötet blir bra. Att de upplever att de kan säga saker till mig. Att de 

inte känner att de skäms om de inte har lyckats till nästa gång utan att det 

ändå är ett besök där vi kan ha lite trevligt också.” 

 

Distriktssköterskorna betonade även vikten av att bibehålla ett professionellt 

förhållningssätt i samtalet. Detta innebar att ha medvetandegjort sina egna 

föreställningar och inte låta fördomar ta plats i mötet med patienten. 

Distriktssköterskornas erfarenheter var att många patienter kände skam när de inte 

lyckats med sitt rökstopp och tyckte det var jobbigt att få höra att de har gjort fel och det 

var därför viktigt för deltagarna att det inte var där samtalet hamnade. 

 

Motivationens betydelse 

Motivation som en främjande faktor 

Distriktssköterskorna pratade om motivation som en viktig framgångsfaktor vid 

rökavvänjning då den ansågs ligga till grund för patientens förmåga att klara av att sluta 

röka. Enligt distriktssköterskorna hade de patienter som själva sökte hjälp för att sluta 

röka viljan och motivationen för att lyckas. Deltagarna uppfattade att de patienterna ofta 

var förberedda för ett rökstopp och många gånger redan hade börjat skära ner på sin 

rökning. Distriktssköterskornas erfarenhet var att patienternas självkänsla var viktig då 

de bedömde sin egen förmåga till att klara av ett rökstopp. Distriktssköterskorna pratade 

om vilja och envishet som bra egenskaper då deras erfarenhet var att patienter med de 

egenskaperna oftare lyckades sluta röka. Distriktssköterskorna erfarenhet var att de 

patienter som var redo att sluta röka ofta har varit med om någon stor händelse i sitt liv. 

Det kunde vara att de blivit mor- eller farföräldrar och ville ses som förebilder men det 

kunde också vara att de drabbats av sjukdom eller låg i riskzonen för att drabbas av 

sjukdom. Distriktssköterskorna uppfattade också att hög motivation sågs hos patienter 

som var tvungna att sluta röka för att de skulle genomgå en operation där landstinget 

hade som krav att patienten skulle vara rökfri sex månader innan operationen.  

 

”…..de som slutar det är oftast de som har motivationen. Det handlar 

egentligen inte så mycket om att har du champix eller har du nikotinplåster 

eller vad du har. Det handlar om att du har bestämt dig.” 
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Avsaknad av motivation 

Distriktssköterskorna berättade att de såg avsaknaden av motivation som den främsta 

hindrande faktorn då en patient kom till dem för rökavvänjning. En del av patienterna 

som kom på remiss ansågs av distriktssköterskorna vara fel remitterade då de av olika 

skäl inte hade motivation till att sluta röka. Distriktssköterskorna erfarenhet var att 

patienterna som kom i kontakt med rökavvänjning via remiss visste att de av olika skäl 

borde sluta röka men distriktssköterskornas uppfattning var att patienterna inte hade 

viljan och därför hade svårt att se hur det skulle gå till. 

 

"Att det är lite sådär halvdant att de kommer hit för att läkaren har sagt det 

eller så att de tycker att de måste lyda fast de vill egentligen inte."  

 

Enligt distriktssköterskornas erfarenhet hade patienterna kunskap om att det är riskfyllt 

att röka men att det inte gav tillräckligt stor motivation. Distriktssköterskorna 

uppfattade att många patienter levde i förnekelse och att de kunde komma med många 

argument om varför de inte kunde sluta. Distriktssköterskornas erfarenhet var att de 

patienter som kom från svaga socioekonomiska förhållandena ofta saknade 

motivationen till att sluta röka. Distriktssköterskorna uppfattade att dessa patienter 

ibland såg cigaretten som en tröst vilket gjorde att de inte ville sluta röka. 

Distriktssköterskornas erfarenhet var även att patienter med sociala och psykiska 

problem ofta saknade motivation för att klara ett rökstopp då de hade större fokus på 

andra saker. 

Distriktssköterskans arbete med motivationen hos patienten 

Distriktssköterskorna berättade att de använde motiverande samtal i sitt arbete med 

rökavvänjning. De flesta hade gått en eller flera utbildningar och de ansåg att 

motiverande samtal var ett bra verktyg. Distriktssköterskorna tog reda på hur pass 

motiverade patienterna var till att sluta röka och arbetade även med att hjälpa patienten 

att hitta motivationen. Det skilde sig mellan de olika deltagarna hur bekväma de kände 

sig i att använda motiverande samtal. Flera uttryckte att de försökte att använda 

motiverande samtal men att de inte var så bra på det. Distriktssköterskorna berättade att 

de motiverande samtalen kunde skapa frustration hos patienterna då de förväntade sig 

en annan sorts hjälp. Distriktssköterskorna fick ibland möta irritation från patienter som 

uppfattade situationen som att ingenting gjordes utan att distriktssköterskorna bara satt 
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och pratade. Deltagarna var då inte främmande för att ändra inriktning på samtalet och 

inta en mer rådgivande roll. 

 

Stöd 

Stöd från distriktssköterskan 

Enligt distriktssköterskorna var stöd viktigt för att patienten skulle lyckas med sitt 

rökstopp. Kontakten med hälsocentralen och möjligheten att träffa sin rökavvänjare 

ansågs vara ett sorts stöd. Distriktssköterskorna uppfattade att många patienter kände 

uppgivenhet om de hade försökt sluta röka flera gånger utan att lyckas och 

distriktssköterskorna kunde då ge stöd genom att berätta att de trodde på patienternas 

förmåga att kunna sluta röka. Deltagarna ansåg att kontinuitet bland personalen var 

viktig för att patienten skulle känna förtroende och trygghet då de kom för 

rökavvänjning. Tillsammans med patienten utarbetades en planering om hur denne ville 

gå till väga för att sluta röka. Distriktssköterskorna lät patienterna berätta om vad de 

ansåg vara svårt med att sluta röka och sedan diskuterades vilka olika alternativ som 

fanns för att patienten skulle lyckas med sitt rökstopp. Distriktssköterskornas 

uppfattning var att det var av vikt att patienterna kände att de medverkade i planeringen 

av rökstoppet. Under rökavvänjningstiden hade distriktssköterskorna kontakt med 

patienten en gång i veckan vilket kunde ske via telefon eller genom personligt möte 

beroende på vad patienten ville. Distriktssköterskorna var flexibla och lyhörda och var 

villiga att ha tätare eller mer utdragen kontakt beroende på patientens önskemål. Ofta 

ville patienter komma tillbaka på besök till distriktssköterskan och föredrog detta 

framför att bli uppringda på telefon under rökavvänjningsperioden. 

Distriktssköterskornas uppfattning var att detta berodde på att patienterna inte litade på 

sig själva och att patienterna kände sig säkrare om de fick komma på besök och att 

distriktssköterskan höll i tråden och hade koll. Alla distriktssköterskor hade enskilda 

möten med patienter. En av deltagarna hade erfarenhet av att ha rökavvänjningsgrupper 

men tyckte inte att det fungerade bra och hade idag bara enskilda möten. När en patient 

lyckats med sitt rökstopp arbetade distriktssköterskorna efter PM som beskrev hur 

uppföljningen av patienter skulle ske. Uppföljning av patientens rökavvänjning gjordes 

efter 3 månader, 6 månader och ett år. Vissa av deltagarna gjorde uppföljningen genom 

att en enkät skickades ut där patienten fick fylla i om de fortfarande var rökfria medan 

andra tyckte att det var bättre att ringa och prata med patienten. Distriktssköterskorna 



  
 

16 
 

berättade om patientfall där de genom uppföljning "fångat upp" patienter som efter en 

tid varit redo att ta steget att sluta röka.  

 

”….sen så ringer man efter ett år bara för att se hur det går. Många blir ju 

väldigt glada särskilt om de lyckats. Har de inte lyckats blir de kanske inte 

lika glada men då å andra sidan så kan man fiska upp de igen och säga- Vill 

du komma tillbaka?” 

 

Distriktssköterskorna gav ofta råd till patienterna om att bryta rutiner som de 

förknippade med rökning då detta ofta är en förutsättning för att ett rökstopp ska lyckas. 

Deltagarnas uppfattning var att många patienter röker för att få en paus och fysisk 

aktivitet som en promenad kunde då ges som förslag på vad patienten kunde göra 

istället.  Distriktssköterskorna upplyste patienterna om att de kunde få lättare att hantera 

abstinens samtidigt som suget efter cigaretter kunde minskas om de började röra sig mer 

och äta bättre.  

 

”Så att jag pratar mycket om att istället för att det är en ond cirkel så ska man 

bryta den och komma in i en god cirkel med goda vanor. För att allting 

hänger ihop.” 

 

Deltagarnas erfarenhet var att patienterna som kom för rökavvänjning ofta ville göra 

flera olika livsstilsförändringar på en gång. Distriktssköterskorna gav då patienterna råd 

om att inte göra för många förändringar på en gång då det enligt deras erfarenhet inte 

går att göra flera stora förändringar samtidigt och lyckas. Distriktssköterskans roll var 

då att hjälpa patienterna att komma fram till vilken förändring de ville göra först. 

 

Omgivningen som stöd 

Distriktssköterskorna ville veta hur patientens omgivning såg ut, vad de hade för 

sysselsättning och hur det fungerade socialt med rökningen. Patienterna uppmuntrades 

av deltagarna att informera sina närstående och andra i deras omgivning om att de håller 

på att sluta röka. Distriktssköterskorna pratade om att patienten hade större chans att 

lyckas med sitt rökstopp om de i patientens närmsta omgivning var rökfria och 

fungerade som ett stöd. Rökstoppet underlättades om det inte fanns cigaretter i hemmet. 

Vidare var distriktssköterskornas uppfattning att patienter med ett tryggt socialt liv och 
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social tillhörighet hade lättare att lyckas med att sluta röka.  Distriktssköterskorna 

uppfattning var också att patienter som hade arbetsplatser där rökpauser inte förekom 

hade lättare att sluta röka än de som vistades i en miljö där rökning var accepterat. 

 

Information 

Distriktssköterskorna uppfattning var att en del patienter som kom för rökavvänjning 

saknade kunskap om riskerna med rökning och de ville då ge information. En av 

deltagarna efterlyste mer broschyrer och annan skriftlig information att kunna dela ut till 

patienterna då detta saknades på arbetsplatsen. Andra deltagare i studien upplevde att 

det fanns mycket information att finna för den som ville. De hade både skriftlig 

information att dela ut och kunde även rekommendera internetsidor, sluta röka linjen 

och applikationer till telefoner. En deltagare uppfattade att information var viktig för att 

”sticka hål” på de argument som rökarna använde för att försvara sin rökning. Ibland 

ansåg distriktssköterskorna att de gett mycket information men de uppfattade att 

informationen inte alltid togs emot av patienten på det sätt som de tänkt. 

Distriktssköterskorna ansåg att det generellt behövs mer information om hur farligt det 

är att röka och det behöver tas större krafttag mot rökning än vad det görs idag.  

 

Läkemedel som stöd 

Distriktssköterskorna diskuterade olika behandlingsalternativ med patienten och de 

rekommenderade i första hand nikotinersättningsmedel. Deltagarna berättade om 

patienter som fått biverkningar av nikotinersättningsmedel eller hade hört talas om 

släktingar och bekanta med dåliga erfarenheter och som därför inte ville prova det som 

behandling. Distriktssköterskans erfarenhet var dock att patienter som drabbats av 

biverkningar ofta saknat kunskap om hur nikotinersättningsmedlet ska användas. Flera 

deltagare berättade om patienter som tuggat nikotintuggummi på fel sätt och då fått 

biverkningar i form av illamående. Efter att distriktssköterskan informerat om hur 

nikotinersättningsmedel används så var dock många patienter villiga att våga prova.  

 

”….att de själva bestämmer en rökstoppsdag och på den dagen ska de sluta helt och 

ha tillgång till nikotinersättning sen kan jag följa upp antingen med besök här eller 

telefonkontakt i början…” 
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 Det framkom att distriktssköterskorna önskade att de hade olika sorters 

nikotinläkemedel att dela ut på prov så att patienter kunde få testa och se om det var 

något för dem. Flera av deltagarna hade erfarenhet av att patienter önskade läkemedlet 

Champix vilket gör att patienterna inte får någon effekt av nikotinet och cigaretten 

börjar smaka illa. Distriktssköterskorna hade dock patienter som fick sluta med 

Champix på grund olika biverkningar såsom depression och konstig bismak i munnen. 

En av deltagarna kände osäkerhet i att rekommendera champix eftersom användandet av 

läkemedlet krävde en noga uppföljning av patienten då biverkningarna kunde vara svår 

depression med suicidrisk. Distriktssköterskornas erfarenhet var att många patienter 

som sökt hjälp på egen hand hade hört talas om Champix och var inställda på det.  

 

Metoddiskussion 

Vårt syfte var att beskriva distriktssköterskors erfarenheter av att arbeta med 

rökavvänjning och vi valde att ha en kvalitativ design. Enligt Polit och Beck (2012) är 

det forskningsfrågan som avgör vilken design som ska användas. Syftet med kvalitativ 

design är att lyfta fram erfarenheter och upplevelser (Willman et al., 2011). Vi hade som 

ett alternativ kunnat använda oss av kvantitativ metod med enkäter som 

datainsamlingsmetod och på det viset kunnat redovisa vissa erfarenheter. I vår studie 

önskade vi dock få fram distriktssköterskornas egna erfarenheter och se nyanser vilket 

resulterade i valet av en kvalitativ design. 

 

Enligt Polit och Beck (2012) bör forskaren reflektera över hur den egna förförståelsen 

kan påverka datainsamlingen samt tolkningen av det material från intervjuer som har 

samlats in. Författarna till föreliggande studier är legitimerade sjuksköterskor och 

utbildar sig till distriktssköterskor. En av författarna har erfarenhet av hälsofrämjande 

arbete på hälsocentral men ingen har specifik erfarenhet av att arbeta med 

rökavvänjning. Den andra författaren har erfarenhet av hälsofrämjande arbete men inom 

andra kontexter än hälsocentral. Det är oklart hur bristen på egen erfarenhet av 

rökavvänjningsarbete har påverkat resultatet. Enligt Lundman och Hällgren Graneheim 

(2008) blir forskare som utför intervjuer oundvikligen medskapare av texten och 

resultatet i en intervjustudie kan inte bli oberoende av forskaren. Som exempel på 

medskapande så använde båda författarna nickningar som bekräftelse till deltagarna vid 

intervjuerna och eventuellt kan detta ha stimulerat deltagarna till att fortsätta sitt 
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berättande. Om författarna hade suttit passiva kanske deltagarna inte hade lämnat lika 

uttömmande svar.  

 

I kvalitativa studier anses trovärdigheten handla om vilket fokus studien har, dess 

kontext, urval och datainsamlingsmetod (Graneheim och Lundman, 2008). För att stärka 

föreliggande studies trovärdighet har författarna beskrivit vilken kontext studien har 

utförts inom, sitt urval, deltagarna samt datainsamlingsmetod. 

 

I föreliggande studie användes ett ändamålsenligt urval som enligt Polit och Beck 

(2012) kan ge ett representativt urval som svarar mot studiens syfte vilket påverkar 

studiens giltighet. Urvalskriterier för deltagarna i studien var distriktssköterskor som 

arbetar med rökavvänjning på en hälsocentral. I urvalet ingick sju informanter som alla 

var distriktssköterskor och kvinnor i åldern 30 – 61 år. Det fanns variation i urvalet vad 

det gällde ålder, yrkeslivserfarenhet och vidareutbildning inom rökavvänjning bland 

deltagarna. Enligt Graneheim och Lundman (2004) ökar trovärdigheten i en studie om 

det finns variation i urvalet vad det gäller ålder, kön samt om deltagarna har olika 

perspektiv. I föreliggande studie var det bara kvinnliga distriktssköterskor som deltog 

och kanske variation i erfarenhet hade ökat om det hade funnits manliga deltagare.  

Informanterna hade arbetat med tobaksavvänjning mellan sex månader och sex år. Det 

fanns således en stor variation i erfarenhet bland deltagarna vilket enligt Graneheim och 

Lundman (2004) kan stärka studiens trovärdighet. Deltagarnas varierande erfarenhet var 

något som avspeglades i intervjuerna och som gav resultatet i studien nyansering. Inom 

flera områden uttryckte distriktssköterskorna att de hade samma erfarenhet vilket kan 

stärka studiens trovärdighet. Det var sju informanter som deltog i studien och om fler 

verksamhetschefer hade kontaktats kanske vi hade fått ett större deltagande. Vi ansåg 

dock att svaren var uttömmande från de deltagare som var med och att en viss mättnad 

uppstod. Enligt Polit och Beck (2012) är det materialets innehåll som är det viktiga och 

inte antal deltagare i en studie. 

 

Studien genomfördes i fem olika kommuner som hade varierande befolkningsmängd 

och de hade olika kontexter såsom landsbygd och stadsmiljö. Författarna menar att detta 

kan ha påverkat resultatet då det skapar olika förutsättningar på arbetsplatsen med 

exempelvis antal patienter i upptagningsområdet. 
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I de 20-30 minuter långa intervjuerna upplevde författarna att distriktssköterskorna 

kunde berätta fritt om sina erfarenheter av att arbeta med rökavvänjning utifrån en på 

förhand utarbetad intervjuguide. Författarna valde att genomföra datainsamlingen med 

semistrukturerade intervjuer. Vi genomförde inte någon pilotstudie innan 

datainsamlingen påbörjades. Om detta hade gjorts kanske ett tydligare fokus på att det 

var distriktssköterskans erfarenheter som vi ville veta mer om hade kunnat tydliggöras 

ytterligare. Ett sätt hade kunnat vara att omformulera några av frågorna i intervjuguiden. 

Intervjuernas fokus tenderade ibland att utgå ifrån patienternas förutsättningar istället 

för distriktssköterskornas. Graneheim och Lundman (2004) menar att studiens 

tillförlitlighet kan öka om deltagarna har intervjuats på liknande sätt. Författarna till 

föreliggande studie ansåg ändå att intervjuguiden var en hjälp att behålla fokus i 

intervjun utifrån studiens syfte och det gav också fokus på informanternas berättelser. 

 

Båda författarna genomförde intervjuer men bara en var närvarande vid varje 

intervjutillfälle. Vid en forskningsintervju menar Kvale (2009) att det finns en 

maktsymmetri mellan forskaren och informanten. Det är intervjuaren som initierar 

kontakten, besitter vetenskaplig kompetens, har valt intervjuämne, ställer valda frågor 

och sedan avslutar intervjun. Det är informantens roll att svara på de frågor som ställs. 

Intervjuaren ska vara medveten om detta och reflektera vilken roll makten kan ha då 

intervjuerna genomförs (ibid). Om båda författarna till föreliggande studie hade deltagit 

vid intervjuerna kunde en större obalans i maktsymmetrin ha uppstått än den som 

oundvikligen fanns där. Intervjuerna genomfördes på en plats vald av informanterna. 

Alla intervjuer utom en genomfördes på informanternas arbetsplats och en intervju 

genomfördes i informantens hem. Att informanterna fick välja plats för intervjun kan ha 

påverkat maktsymmetrin i positiv riktning då det kan tänkas att informanterna valt en 

plats som de kände till och där de kände sig trygga och bekväma. Intervjuerna spelades 

in med hjälp av en bandspelare och informanterna tillfrågades om de godkände 

inspelning av intervjun vilket samtliga samtyckte till. Informanterna hade också fått 

informationsbrev utskickat till sig där de informerats om att deltagandet var frivilligt 

och att de kunde avbryta eller avsäga sig deltagande utan att behöva uppge anledning. 

Detta kan ha bidragit till ökad trovärdighet och tillförlitlighet. Innan intervjuerna 

genomfördes kontrollerades också utrustningen och kvaliteten på ljudinspelningen 

vilket också kan stärka tillförlitligheten. 
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Författarna valde att göra en manifest innehållsanalys och att stanna på kategorinivå då 

vi önskade beskriva det som var synligt i texten utan att tolka underliggande mening. 

Enligt Lundman och Graneheim (2008) är det viktigt att de meningsbärande enheter 

som plockas ut inte är för långa då de blir svårhanterliga men de får heller inte var för 

korta vilket kan leda till splittring. Forskningsresultatets trovärdighet handlar även om 

hur kategorierna täcker data, att inte relevanta uppgifter uteslutits av misstag eller att 

uppgifter som inte är relevanta finns med. Det handlar även om att bedöma skillnader 

mellan kategorier och likheter inom kategorier.  

Vi valde att först sätta oss in i materialet och plocka ut meningsbärande enheter var för 

sig för att sedan utföra detta moment gemensamt som ett sätt att försäkra oss om att 

ingen information gick förlorad. De meningsenheter som plockades ut kondenserades, 

kodades och sattes in i kategorier som författarna ansåg återspeglade textens essentiella 

delar. Graneheim och Lundman (2004) menar att det finns ett värde i att ha en dialog 

med andra om tolkningen av resultat. Att forskare diskuterar resultat har inte bara till 

syfte att se att data är sorterade på samma sätt utan också för att se om andra anser att de 

är sorterade på rätt sätt. Om det som lyfts fram i resultatet anses relevant och aktuellt 

kan resultatet anses giltigt. Författarna till föreliggande studie har diskuterat insamlad 

data under analysens gång med varandra men har också genom seminarier och 

handledning haft dialog med andra forskare. Författarna har också använt sig av citat för 

att stärka resultatet vilket enligt Graneheim och Lundman (2004) stärker studiens 

trovärdighet. Under hela analysprocessen har författarna återgått till syftet för att 

säkerställa att fokus gentemot syftet bibehölls.  

 

Överförbarhet handlar enligt Polit och Beck (2012) om i vilken omfattning resultatet 

kan överföras till andra kontexter och grupper. Författarna till föreliggande studie har 

försökt att underlätta överförbarheten genom en omsorgsfull beskrivning av urval, 

deltagare, datainsamling och analys men också i vilken kontext studien har utförts. 

Graneheim och Lundman (2008) menar att det är läsaren som avgör huruvida ett resultat 

är överförbart till andra sammanhang men det är upp till författaren att skapa 

förutsättningar för överförbarhet. Om resultatet är innehållsrikt och har citat som är 

lämpliga menar Graneheim och Lundman (2004) att ett resultat kan vara överförbart till 

andra grupper. Författarna till föreliggande studie anser att de har fått fram ett 

innehållsrikt datamaterial om distriktssköterskornas erfarenheter av rökavvänjning på 

hälsocentral. Detta innebär att potentialen för överförbarhet är god för denna studies 
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resultat. Författarna kan tänka sig att föreliggande studie kan vara överförbar till 

sjuksköterskor och distriktssköterskor som på olika sätt arbetar med patienter som 

önskar göra livsstilsförändringar. Dock är det som tidigare nämnts upp till läsaren att 

bedöma om resultatet är överförbart till andra kontexter (Graneheim & Lundman, 2004) 

 

Resultatdiskussion 

Studiens syfte var att beskriva distriktssköterskors erfarenheter av att arbeta med 

rökavvänjning på hälsocentral för att på det viset få mer kunskap om hur 

distriktssköterskan kan hjälpa patienter med rökavvänjning. I följande diskussion har vi 

valt att utgå ifrån de kategorier som framkom i resultatet. 

 

I föreliggande studie var det första mötet viktigt för distriktssköterskorna då de såg det 

som en chans att lära känna patienten och upprätta en god vårdrelation. Målet för 

distriktssköterskorna var att patienten skulle känna sig trygg att prata fritt och känna sig 

välkomna till rökavvänjning. Distriktssköterskan ansåg att det var viktigt att ge patienter 

bekräftelse och lyssna på vad de hade att säga samtidigt som de ville medvetandegöra 

patienter om deras hälsa. Genomgång av litteratur inom område visar på att det saknas 

forskning om det första mötet mellan distriktssköterskan och patienten och hur det 

påverkar vårdrelationen. Det kan tänkas att huruvida distriktssköterskan lyckas med att 

motivera patienten till ett rökstopp är anhängigt på om en god relation har skapats. Detta 

tyder på ett behov av att ta reda på och utveckla distriktssköterskors kunskaper om hur 

ett gott första möte skapas. 

 

I föreliggande studie ansåg distriktssköterskorna att det var viktigt att tidigt upprätta en 

relation till patienten för att skapa en känsla av trygghet och kontinuitet. I en studie av 

Lasser et al. (2013) framkom det att patienter är mer benägna att tro på de råd som ges 

av en hälsovägledare som de känner att de kan lita på och som upplevs tillgänglig. Även 

Zwar et al. (2011) menar att om sjuksköterskan kan etablera en bra relation till 

patienterna så är chansen större att patienterna klarar av att sluta röka. Detta pekar på 

vikten av att kontinuiteten på personal upprätthållas för att skapa goda relationer och att 

detta bör planeras för och implementeras i vården mer än vad som görs idag.  

 

Ett begrepp som återkom i alla intervjuer var motivation. Distriktssköterskorna pratade 

om motivationen både som en hindrande faktor och som en framgångsfaktor. 
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Deltagarna menade att det inte handlade så mycket om vilken behandling patienten 

erhöll eller vilka läkemedel de använde utan för att lyckas med att sluta röka så krävdes 

det att patienterna hade viljan och motivationen. I en studie av Lundh, Hylander och 

Törnkvist (2011) visade det sig att bristen på stöd, negativa attityder från omgivningen 

och utdragen rökstoppsplanering hade negativ effekt på patienternas motivation till att 

sluta röka. Patienterna i studien hade fått diagnosen kronisk obstruktiv lungsjukdom och 

detta i sig kunde fungera som en faktor att öka motivationen till ett rökstopp (ibid). I en 

studie av Wilson, Elborn och Fitzsimons (2011) var det istället en hindrande faktor att 

ha fått diagnosen kronisk obstruktiv lungsjukdom då patienten inte ansåg det lönt att 

sluta röka då de redan blivit sjuka. I föreliggande studie menade distriktssköterskorna 

att en större förändring i livet som att till exempel drabbas av sjukdom kunde göra att 

patienter fick motivation till att sluta röka. Att ta reda på en patients motivationsgrad till 

livsstilsförändringar efter sjukdom är något som vi tror kan behöva lyftas fram. Hur 

fångar sjukvården upp de patienter som drabbats av sjukdom och som är i behov av 

livsstilsförändringar för att få ökad livskvalitet? 

 

 Thompson, Parahoo och Blair (2007) menade att motivation är en viktig faktor för att 

sluta röka och att de som själva söker hjälp med rökavvänjning ofta har en större 

motivation än de som deltar av andra anledningar. Detta stämmer väl överens med det 

som distriktssköterskorna i föreliggande studie hade erfarenhet av. De hade 

uppfattningen att de som själva tagit kontakt för hjälp med rökavvänjning var mer 

förberedda inför ett rökstopp och hade större motivation. I studien av Thompson, 

Parahoo och Blair (2007) framkom att tjat och att insistera på att patienter slutar röka 

som egentligen inte vill, har negativ inverkan på hur väl de lyckas med sitt rökstopp. 

Detta stämmer väl överens med Orems (2004) teori om egenvård då hon menar att 

patienterna måste vara motiverade och vilja delta i egenvården för att sjuksköterskan 

ska kunna vara ett stöd. Hur väl patienten klarar av att utföra egenvården är beroende av 

hur stark motivation patienten har (ibid). En reflektion är hur viktigt det är att alla 

yrkeskategorier tar ansvar för att fråga patienten om deras tobaksbruk. Ett frö till 

förändring kan då sättas och patienten får chans att reflektera och själv fatta beslut i 

frågan. I arbetet på hälsocentral skulle rutiner kunna utarbetas för att säkerställa att 

frågor kring rökning och andra livsstilsrelaterade frågor lyfts. 
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Jansink et al. (2010) menar att sjuksköterskor upplever att patienter ofta inte förstår att 

de lever ohälsosamt och att de har begränsad insikt i sitt eget beteende. 

Distriktssköterskorna i föreliggande studie hade dock erfarenhet av att de genom 

motiverande samtal kunde få patienterna att ändra attityd till att göra 

livsstilsförändringar. Enligt Orem (2001) kan sjuksköterskan vara ett stöd när 

patienterna behöver genomföra nya åtgärder för egenvård inom ett område som de inte 

har tillräckligt med kunskap om. I en studie av Efraimsson et al. (2012) framkom att 

sjuksköterskor kan påverka patienter till att ta en aktiv roll i sin egen hälsa och vård 

genom motiverande samtal. Samtidigt har sjuksköterskor en tendens till att informera 

för mycket och ställa för många slutna frågor vilket inte främjar patienters egna 

uttalanden som leder mot positiva förändringar hos patienten (ibid). Det föreligger ett 

behov av mer träning och utbildning bland sjuksköterskor för att kunna använda 

motiverande samtal på ett bra sätt (Efraimsson et al., 2012; Jansink et al., 2010). I de 

fall där distriktssköterskorna uppfattade att patienterna inte hade viljan eller 

motivationen att sluta röka kunde de känna frustration och de upplevde att de inte kom 

vidare och avslutade patientkontakten utan att ett rökstopp uppnåtts hos patienten. Detta 

tyder på att distriktssköterskornas upplevelse är att de saknar verktyg för att hjälpa 

patienter som saknar motivation till livsstilsförändringar och det är ett viktigt område att 

arbeta vidare med. Distriktssköterskor behöver få kontinuerlig utbildning och 

uppföljning för att på ett evidensbaserat sätt kunna arbeta med dessa frågor. 

 

Vidare framhöll distriktssköterskorna i föreliggande studie att det var av stor vikt att 

göra upp en plan för rökavvänjningen tillsammans med patienten. Utan en plan och ett 

planerat rökstopp ansåg distriktssköterskorna att det skulle bli svårt för patienten att 

klara av att sluta röka. Även Malucky (2010) menade att det är avgörande att en plan 

upprättades för att patienten ska kunna sluta röka. Ett stoppdatum bör sättas och innan 

det stoppdatumet bör patienter förbereda sitt rökstopp genom att söka support hos 

vänner och familj och medvetandegöra vilka utmaningar de tror de kommer ställas inför 

(ibid). Enligt Studts et al. (2010) var det inte alltid sjuksköterskorna kände att de hade 

kompetens att upprätta en rökavvänjningsplan för patienterna. Detta var dock inget som 

framkom i den föreliggande studien utan distriktssköterskorna såg planeringen som en 

nödvändighet för att rökavvänjningen skulle fungera. Vi tänker att det även skulle 

kunna utföras studier ur ett patientperspektiv vad det gäller planering vid ett rökstopp. 

Anser patienter att de blir tillräckligt delaktiga? 
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Distriktssköterskorna tog upp vikten av att patienter har stöd och det kunde vara stöd 

från distriktssköterskan, familjen och omgivning. Malucky (2010) menar att patienter, 

dess familj, läkaren, sjuksköterskor och andra stödjande funktioner måste samarbeta och 

göra en gemensam ansträngning för att hjälpa patienten till att sluta röka. Detta 

framkom också i föreliggande studie och det var lättare för patienten att sluta röka om 

de hade stöd hemifrån och ett tryggt socialt liv. Även Orem (2001) menar att 

beteendeförändringar kan underlättas om patienterna har socialt stöd. För 

distriktssköterskan är det en utmaning att arbeta med patienter som saknar stöd från sin 

omgivning då det i föreliggande studie ansågs av distriktssköterskorna att det hade 

betydelse för om en patient lyckades med sitt rökstopp. Man kan dock fråga sig om det 

finns resurser inom sjukvården att hjälpa dessa patienter genom till exempel utökat stöd 

på hälsocentralen? 

 

I en studie av Zwar, Richmond, Forlonge och Hasan (2011) framkom att stöd kunde ges 

antingen via telefon eller via personlig kontakt och att detta stöd var uppskattat av 

patienter (ibid). Enligt distriktssköterskornas erfarenheter var det viktigt att ha 

uppföljning med patienter vilket också kan ses som ett stöd. Uppföljning ansåg de 

behövdes både hos de patienter som bestämt sig för att sluta röka men också för de 

patienter som inte varit redo att sätta ett stoppdatum för sin rökning. Sjuksköterskan kan 

genom sina handlingar vara ett stöd och öka patienters motivation vilket är 

betydelsefullt för patienternas egenvårdsförmåga (Orem, 2001). I studien av Malucky 

(2010) följdes patienterna upp genom individuella möten, gruppsessioner eller genom 

telefonsamtal. Deltagarna i föreliggande studie följde också upp sina patienter genom 

telefonsamtal eller personliga möten men ingen av de arbetade med grupprådgivning. 

En av deltagarna hade erfarenhet av att ha rökavvänjning i grupp men ansåg att det inte 

fungerade lika väl som individuell rådgivning.  Grupprådgivning var något som 

fungerade i Maluckys (2010) studie. Detta var dock inget som distriktssköterskorna i 

föreliggande studie diskuterade som framgångsrik. Det skulle vara av betydelse att ta 

reda på vad som gör att grupprådgivning fungerar för vissa och inte för andra. Handlar 

det om bristande utbildning och kunskap hos rådgivaren och hur skulle det i sådana fall 

kunna utvecklas? 

 



  
 

26 
 

Distriktssköterskor i föreliggande studie ansåg att det var viktigt att tillhandahålla 

patienterna information. Detta menar även Malucky (2010) är viktigt och information 

bör ges till patienter både före och efter dem har bestämt sig för att sluta röka. 

Information från sjukvårdspersonal om vilka hälsorisker rökningen utgör kan få 

patienter att vilja sluta röka. När patienterna bestämt sig för att sluta röka var det viktigt 

att informera dem om vilka hinder de kunde stöta på som till exempel abstinenssymtom 

(ibid). Samtidigt var det flera deltagare i den föreliggande studien som hade erfarenhet 

av att de pratade och informerade patienten för mycket. Deltagarna hade ofta ett syfte 

med informationen som delades ut men det var inte alltid patienterna tog emot 

informationen på det sätt som distriktssköterskorna hade tänkt sig. I Tønnesen et al. 

(2010) framkom att många patienter var missnöjda med den information de fått om 

vikten av rökstopp inför kirurgiska ingrepp. Patienterna hade fått information men 

kände att den inte varit tillräcklig eller hade fel fokus och de ansåg att om de hade fått 

rätt information hade det förbättrat deras förutsättningar inför operativa ingrepp.  

Arbetet kring kommunikation och att säkerställa att patienten uppfattar informationen 

skulle kunna utvecklas och det skulle vara spännande att se hur olika verktyg för att 

göra detta skulle kunna implementeras i vården.  

 

Distriktssköterskorna rekommenderade nikotinersättningsmedel i första hand till 

patienter som önskade läkemedelshjälp för att sluta röka. Även sjuksköterskorna i en 

studie av Zwar et al. (2011) använde nikotinersättningsmedel som förstahandspreparat. 

Enligt McGrath, Zak, Baldwin och Lutfiyya (2013) var det av vikt att ta reda på vilket 

nikotinberoende patienten hade för att rätt behandling skulle kunna rekommenderas. 

Sjuksköterskorna hade ledande roller i att vägleda och hjälpa patienterna till rätt 

behandling (Zwar et al. 2011). Enligt Malucky (2010) bör patienter uppmuntras att 

nyttja läkemedel som är lämpliga vid rökavvänjningen då det ökar rökarens möjligheter 

att lyckas med sitt rökstopp. Har distriktssköterskor en föreställning om att läkemedel 

måste användas av patienter för att de ska lyckas med sitt rökstopp och arbetas det för 

lite med alternativa metoder? Alla distriktssköterskor i den föreliggande studien 

arbetade med läkemedelsrekommendation i olika utsträckning. Man undrar hur 

förutsättningslöst ett första möte kan vara om distriktssköterskan går in i mötet med 

patienten med en föreställning om att de ska rekommendera läkemedel. 
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Slutsatser 

För att möta patienter som kommer för rökavvänjning på ett bra sätt anser 

distriktssköterskor att det krävs både kunskap och kompetens inom olika områden. Flera 

distriktssköterskor kände sig osäkra i användandet av motiverande samtal som metod 

och någon saknade helt utbildning i tobaksavvänjning vilket visar på ett behov av mer 

utbildning. Utbildning i motiverande samtal bör initieras redan i grundutbildningen till 

sjuksköterska och i specialistprogrammet till distriktssköterska. Distriktssköterskorna 

bör även få kontinuerlig utbildning inom rökavvänjning, motiverande samtal och 

förändringsarbete generellt för att upprätthålla och utveckla sin kompetens.  

 

Kliniska implikationer 

Det är viktigt att utgå ifrån patienternas egna förutsättningar och att arbeta med att skapa 

delaktighet samt egenmakt inom hälsorådgivning. Det är även viktigt att 

distriktssköterskan inte ser sig själv som expert utan är medveten om att det är patienten 

som har kunskapen om sig själv och vad de anser vara svårt med att sluta röka. Ett 

professionellt förhållningssätt är viktigt och att distriktssköterskan är ödmjuk inför 

patienten och deras behov. Distriktssköterskor behöver mer tid för arbetet med 

rökavvänjning så att planering och uppföljningar av patienter kan ske på ett 

tillfredsställande sätt.  

 

Förslag till fortsatt forskning 

I vår studie visade det sig att det första mötet hade betydelse för upprättandet av en god 

vårdrelation vilket i sin tur påverkar patientens möjlighet till rökstopp. Då det verkar 

saknas forskning om det första mötet mellan distriktssköterskan och patienten kan det 

vara av intresse att göra en studie inom området.  Det skulle även vara av vikt att ta reda 

på vilka verktyg distriktssköterskan har för att hjälpa patienter att hitta motivation till 

förändringsarbete och om de skulle kunna utvecklas i de fall som distriktssköterskan 

uppfattar de som otillräckliga. 
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Bilaga 1: Intervjuguide  

Som bakgrundsinformation ombeds deltagaren i studien berätta om ålder och antal 

verksamma år som antingen sjuksköterska eller distriktssköterska.  

Hur länge har du arbetat med tobaksavvänjning?  

Har du fått någon utbildning i tobaksavvänjning? 

Har du inriktad mottagning såsom hypertoni, diabetes, livsstil etc.? 

 

Hur arbetar du med patienter som kommer för rökavvänjning? 

Hur upplever du arbetet med patienter som kommer för rökavvänjning? 

 

Finns det faktorer som du generellt upplever vara framgångsfaktorer vid rökavvänjning? 

Finns det faktorer som du generellt anser vara hindrande vid rökavvänjning? 

 

Skulle du vilja berätta för mig om ett fall där patienten har lyckats med sitt rökstopp? 

- Vill du berätta om vilka framgångs- och vilka hindrande faktorer som du upplevde 

fanns? 

 

Skulle du vilja berätta för mig om ett fall där patienten inte har lyckats med sitt 

rökstopp? 

- Vill du berätta om vilka framgångs- och vilka hindrande faktorer som du upplevde 

fanns? 

 

Följdfrågor: 

Skulle du vilja utveckla… 

Hur menar du… 

Vad kände du då… 

Hur tänker du… 

Kan du förklara mer om det… 

Kan du ge exempel? 

 

Sammanfatta: 

Har jag förstått dig rätt… 

 

Saknar du något i ditt arbete med patienter som vill sluta röka? 



  
 

 

Kan förbättringar göras för att öka motivationen till rökstopp? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

 

Bilaga 2: Etisk egengranskning 

  

 

1 Projekttitel:  Sjuksköterskors och distriktssköterskors erfarenheter av rökavvänjning på hälsocentral 

  

 

Projektledare: Malin Fast & Eva Jernhag 

  

 Handledare: Kristina Schildmeijer  

     Ja Tveksamt Nej  

 

 

1 

Avser undersökningen att behandla känsliga personuppgifter  

(dvs. enligt Personuppgiftslagen behandla personuppgifter som avslöjar 

ras eller etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös eller filosofisk 

övertygelse, eller medlemskap i fackförening eller att behandla 

personuppgifter som rör hälsa eller sexualliv). 

  X 

 

 

 

2 

Innebär undersökningen ett fysiskt ingrepp på forskningspersonerna 

(även sådant som ej avviker från rutinerna men som är ett led i 

forskningen)? 
  X 

 

 

 

3 

Är syftet med undersökningen att fysiskt eller psykiskt påverka 

forskningspersonerna (t.ex. behandling av övervikt) eller som innebär en 

uppenbar risk att påverka? (Se 4 § 2 punkten i Etikprövningslagen 

2003:460) 

  X 

 

 
 

4 

Används biologiskt material som kan härledas till en levande eller 

avliden människa (t.ex. blodprov eller PAD)? 
  X 

 

 

        

      5 

 

Kan frivilligheten ifrågasättas (t.ex. utsatta grupper såsom barn, dementa 

eller psykiskt handikappade liksom personer i uppenbar 

beroendeställning såsom patienter eller studenter som är direkt beroende 

av försöksledaren)? 

  X 

 

 

Om någon av frågorna 1-5 besvarats "Ja" eller "Tveksamt" kan forskningsarbetet, om det 

genomförs på forskarnivå, kräva godkännande vid en etikprövning av regional 

etikprövningsnämnd (EPN). 

För vidare information om Etikprövningsnämnden se www.epn.se. 
 

Om frågorna 1-5 besvarats med ett "Nej", fortsätt egengranskningen genom att kryssa när 

punkten är uppfylld: 

    Ja Tveksamt Nej 

6 I den skriftliga informationen beskrivs projektet så att deltagarna förstår  

dess syfte och uppläggning (inklusive vad som krävs av den enskilde, t.ex. 

antal besök, projektlängd etc.) och på så sätt att alla detaljer som kan  

påverka beslut om medverkan klart framgår (mörka inget men överdriv ej 

heller farorna). Minderårig skall i allmänhet ha målsmans godkännande  

(t ex enkäter i skolklasser). 

X   

7 Deltagandet i projektet är frivilligt och detta framgår tydligt i den skriftliga 

informationen till patient eller forskningsperson. Vidare framgår tydligt att 

deltagare när som helst och utan angivande av skäl kan avbryta försöket 

utan att detta påverkar forskningspersonens omhändertagande eller 

behandling eller, om studenter, betyg etc. 

X   

8 Eventuellt upprättande av personregister (där data kan kopplas till fysisk 

person) är anmält till registeransvarig person på respektive förvaltning 

(PUL- ansvarig).   

  X 

9 Det finns resurser för genomförande av projektet och ansvariga för 

forskningspersonernas säkerhet är namngivna (prefekt, verksamhetschef 

eller motsvarande). 

X   

 

Blanketten skall bifogas ansökan och skrivas under av den som genomför 

projektet och i förekommande fall även av handledare. 

http://www.epn.se/


  
 

 

 

 

Ovanstående frågor är noga penetrerade och sanningsenligt besvarade. 

 

Ort och datum: 

Kalmar 140210 

………………………………………………………………………………………. 

 

Projektledare eller motsvarande: 

Malin Fast och Eva Jernhag 

………………………………………………………………………………………. 

namn 

Leg Sjuksköterskor 

………………………………………………………………………………………. 

titel 

Institutionen för Hälso- och Vårdvetenskap 

………………………………………………………………………………………. 

institution/enhet 

 

Underskrift projektledare eller motsvarande: 
 

 

………………………………………………………………………………………. 

 

 

Handledare: 

Kristina Schildmeijer 

………………………………………………………………………………………. 

namn 

Universitetsadjunkt 

………………………………………………………………………………………. 

titel 

Institutionen för Hälso- och Vårdvetenskap 

………………………………………………………………………………………. 

institution/enhet 

 

 

Underskrift av handledare: 

 

 

………………………………………………………………………………………. 

 

 

 

 

 

 



  
 

 

Bilaga 3: Informationsbrev till verksamhetschef på hälsocentral   

Det hälsofrämjande arbetet blir alltmer centralt i sjuksköterskans arbete och är något 

sjuksköterskan ofta möter dagligen. Det är av intresse att ta reda på vilka erfarenheter 

som sjuksköterskan har av att möta patienter som vill sluta röka och vilka faktorer som 

uppleves leda till framgång och vilka faktorer som kan vara hindrande. Vi har inte 

funnit många studier som beskriver hur sjuksköterskan upplever att motivera patienter 

till rökstopp. Därför hoppas vi att vi kan få ta del av sjuksköterskans erfarenheter av att 

arbeta med rökavvänjning. 

Vi studerar till Distriktssköterskor vid Linnéuniversitetet i Kalmar och i vår 

magisteruppsats vill vi belysa sjuksköterskors och distriktssköterskor erfarenheter av att 

arbeta med rökavvänjning på hälsocentral.  

Vi hoppas att studien ska ge ökad förståelse för komplexiteten i det hälsofrämjande 

arbetet vid rökavvänjning samt belysa vad sjuksköterskan anser vara framgångs- 

respektive hindrande faktorer. 

 

Datainsamlingen till studien kommer att ske genom genom intervjuer.  

Tiden för varje intervju beräknas vara cirka en timme.  

Vår önskan är att genomföra intervjuerna under april månad 2014.  

Vänligen återkom med svar om godkännande att vi tillfrågar sjuksköterskor på er 

arbetsplats om deltagande i studien på mail eller telefon senast den fredag 14/3.  

Med vänliga hälsningar Malin Fast & Eva Jernhag  

Kontaktuppgifter: 

 

Malin Fast 

070-8574151 

mi222cm@student.lnu.se 

Distriktssköterskeprogrammet 

Linnéuniversitetet 

  

Eva Jernhag    Kristina Schildmeijer 

070-8561998    0480-446762 

ej222ec@student.lnu.se   kristina.schildmeijer@lnu.se 

Distriktssköterskeprogrammet  Universitetsadjunkt 

Linnéuniversitetet   Linnéuniversitetet                         

Studenterna    Handledare 

mailto:mi222cm@student.lnu.se
mailto:ej222ec@student.lnu.se
mailto:kristina.schildmeijer@lnu.se


  
 

 

Bilaga 4: Informationsbrev till deltagare i forskningsstudie   

Det hälsofrämjande arbetet blir alltmer centralt i sjuksköterskans arbete och är något 

sjuksköterskan ofta möter dagligen. Det är av intresse att ta reda på vilka erfarenheter 

som sjuksköterskan har av att möta patienter som vill sluta röka och vilka faktorer som 

uppleves leda till framgång och vilka faktorer som kan vara hindrande. Vi har inte 

funnit många studier som beskriver hur sjuksköterskan upplever att motivera patienter 

till rökstopp. Därför hoppas vi att vi kan få ta del av Dina erfarenheter av att arbeta med 

rökavvänjning. 

Vi studerar till Distriktssköterskor vid Linnéuniversitetet i Kalmar och i vår 

magisteruppsats vill vi belysa sjuksköterskors och distriktssköterskor erfarenheter av att 

arbeta med rökavvänjning på hälsocentral.  

Vi hoppas att studien ska ge ökad förståelse för komplexiteten i det hälsofrämjande 

arbetet vid rökavvänjning samt belysa vad sjuksköterskan anser vara framgångs- 

respektive hindrande faktorer. 

 

Datainsamlingen till studien kommer att ske genom intervjuer.  

Härmed tillfrågas du om att delta i den här studien. Tiden för varje intervju beräknas 

vara cirka en timme. Intervjuerna kommer efter ditt godkännande att spelas in med 

bandspelare. Det inspelade materialet kommer att skrivas ut ordagrant och analyseras. 

Allt material kommer att behandlas konfidentiellt och kodas så att ingen kan identifieras 

i det slutgiltiga resultatet.  

Ditt deltagande i studien är helt frivilligt. Du kan när som helst avbryta ditt deltagande 

utan att motivera varför. Det kommer inte att få några negativa konsekvenser för dig. 

Du kommer att få ett exemplar av den färdiga studien om du så önskar. 

Vår önskan är att genomföra intervjuerna under april månad 2014.  

 

 

 

 



  
 

 

Vänligen återkom med svar om du kan delta i studien på mail eller telefon.  

Med vänliga hälsningar Malin Fast & Eva Jernhag  

 

För att lämna svar på deltagande eller om Du har några frågor kontakta någon av 

nedanstående: 

 

Malin Fast 

070-8574151 

mi222cm@student.lnu.se 

Distriktssköterskeprogrammet  

Linnéuniversitetet 

 

Eva Jernhag    Kristina Schilmeijer  

070-8561998    0480-446762 

ej222ec@student.lnu.se   kristina.schildmeijer@lnu.se 

Distriktssköterskeprogrammet  Universitetsadjunkt 

Linnéuniversitetet                           Linnéuniversitetet 

 

Studenterna    Handledare  
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