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SAMMANFATTNING 
 

 

Bakgrund: Det finns flera studier som belyser nyttan med att göra ett uppehåll med 

rökning i samband med en operation. Ett rökuppehåll ger färre komplikationer och ett 

bättre operationsresultat. Denna studie belyser rökares upplevelser av att tvingas 

genomföra ett rökuppehåll för att bli opererade. 

 

Syfte: Att beskriva rökares upplevelser av att tvingas göra ett rökuppehåll i samband 

med operation. 

 

Metod: Studien genomfördes med en kvalitativ ansats. Åtta personer som var rökare 

och hade opererats rekryterades. Urvalet var personer som hade gjort ett rökuppehåll två 

månader före operation, opererats och fortsatt  med rökuppehållet två månader efter 

operation. Dessa personer intervjuades utifrån en intervjuguide med semistrukturerade 

frågor. Intervjuerna analyserades sedan utifrån en kvalitativ innehållsanalys. 

 

Resultat: Resultatet visade att den första reaktionen på beskedet att vara tvungen till att 

göra ett ett rökuppehåll var ilska och en känsla av att vägra göra rökuppehåll. Att få en 

korrekt och tydlig information om varför rökuppehåll krävdes samt att erbjudas hjälp 

och stöd från hälso- och sjukvården visade sig vara viktigt. I efterhand upplevdes kravet 

på rökuppehåll som mycket bra av deltagarna i studien. Flera beskrev att utan kravet på 

rökuppehåll i samband med operation hade de aldrig slutat röka. Flera av informanterna 

var fortsatt rökfria även efter att kravet på rökuppehåll upphört. 

 

Slutsats: Rökuppehåll i samband med operation är en patientsäkerhetsfråga. Ett krav på 

rökuppehåll i samband med operation bör framföras tydligt med korrekt information om 

varför det är viktigt med ett rökuppehåll i samband med operation. Det är också viktigt 

att upplysa om varför ett rökuppehåll är nödvändigt och på vilket sätt det kan påverka 

operationsresultatet. Tydlighet hos vårdpersonalen när information ska framföras är ett 

nyckelord. Operationen beskrevs som mycket viktig för deltagarna. Informanterna var 

beredda till nästan vad som helst för att få operationen utförd. 
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1 INLEDNING 
 

 

Att använda tobak är den faktor som står för den enskilt största andelen av 

sjukdomsbördan i Sverige (Statens folkhälsoinstitut, 2009b). Om tobak som produkt 

hade lanserats idag hade den troligen aldrig blivit godkänd. En produkt med så stora 

hälsorisker kombinerat med så stora kostnader både på samhällsnivå och på individnivå 

hade troligen aldrig accepterats. Det tobaksförebyggande arbetet pågår ständigt. Ett 

resultat som framkommit via studier inom tobaksområdet är betydelsen av att göra ett 

rökuppehåll i samband med operation. Forskningen belyser vinsterna med att göra ett 

rökuppehåll i samband med operation, i form av minskad komplikationsrisk för den 

enskilde. Denna studie belyser den enskilde rökarens upplevelse av att ha tvingats göra 

ett tillfälligt uppehåll med rökning i samband med en operation. 

 

 

2 BAKGRUND 
 

2.1 Tobak ur ett globalt perspektiv 
 

Tobak är västvärldens enskilt största förebyggbara folkhälsoproblem och beskrivs av 

World Health Organisation (WHO) som en global epidemi som årligen orsakar sex 

miljoner människors död. Tobaksbruket och särskilt cigarettrökningen har gått ifrån att 

vara en oförarglig njutning till att bli den hittills största av hälsokatastroferna. Enligt 

WHO finns det 1.3 miljarder dagligrökare i världen och de tobaksrelaterade förtida 

dödsfallen ökar snabbt.  Dödligheten beräknas öka från drygt fem miljoner i början av 

seklet till åtta miljoner per år 2030. Av dessa dödsfall beräknas 80 procent ske i 

utvecklingsländer (WHO, 2008).  

 

Inom tobaksområdet förekommer ett omfattande internationellt samarbete inom EU 

(Europeiska unionen) och WHO. Detta manifesteras genom WHO:s ramkonvention om 

tobakskontroll eller som den oftast benämns - Tobakskonventionen. Konventionen 

trädde i kraft februari 2003, Sverige anslöt sig i juli 2005 och i år (2015) har 179 länder 

anslutit sig till denna konvention. Detta innebär att Sverige har förbundit sig att stödja 

tobakskonventionen och anpassa lagarna efter dess krav. Tobakskonventionen är lika 

juridiskt bindande som andra konventioner som t ex barnkonventionen (Holm-Ivarsson, 
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Hjalmarsson & Pantzar, 2012).  Konventionen innehåller totalt 38 artiklar som bland 

annat handlar om att minska tillgången till tobak, men också om forskning, nationell 

samordning samt hur samarbetet mellan länderna bör gå till (Statens folkhälsoinstitut, 

2009a). 

 

2.2 Tobaksanvändande i Sverige 

 

Med rökning avses dagligrökning, oavsett mängd cigaretter. För gravida, ammande och 

personer som ska opereras inkluderas även sporadisk rökning och för dessa grupper 

finns det särskilda rekommendationer och dessa grupper är det särskilt viktigt att ge stöd 

(Socialstyrelsen, 2011). År 2010 fanns det nästan en miljon dagligrökare i Sverige. 

Dessutom var 850 000 personer tillfällighetsrökare dvs. personer som rökte då och då. 

Årligen börjar uppskattningsvis 16 000-20 0000 ungdomar att röka (Statens 

Folkhälsoinstitut, 2012). Senaste siffror från Nationella folkhälsoenkäten - Hälsa på 

lika villkor (2014) som Statens Folkhälsomyndighet genomför varje år, visade att tio 

procent av Sveriges befolkning var dagligrökare (elva procent av kvinnorna och nio 

procent av männen). Majoriteten av rökarna var mellan 45-64 år. Varje år dör ca 12 000 

individer i Sverige, dvs 32 personer varje dag, i sjukdomar som är relaterade till rökning 

(Socialstyrelsen, 2014). Den totala kostnaden för sjukdom och produktionsbortfall har 

beräknats till 30 miljoner/år (Statens folkhälsoinstitut, 2009b). 

 

Ju mer forskning som publiceras om tobakens skadeverkningar desto mer uppenbart är 

det att en av de mest centrala uppgifterna inom området folkhälsa är att motverka 

rökning. Att röka ger upp mot 30 gånger ökad risk för en rad olika sjukdomar (Agard, 

Moradi & Allebeck, 2008).  Varannan person som röker cigaretter på det sätt som 

tillverkarna har avsett avlider i genomsnitt tio år för tidigt. Rökningen ökar 

ojämlikheten i hälsa och det finns ett klart samband mellan utbildningsnivå, 

socioekonomi och tobaksbruk. Idag är det främst personer med kort utbildning (den del 

av befolkningen som högst har avslutat grundskolan) som röker. Andelen rökare är 

också högre hos psykiskt sjuka än i befolkningen som helhet och allra högst bland 

personer med schizofreni och alkoholberoende. I vissa invandrargrupper är rökning mer 

förekommande än i befolkningen i övrigt (Holm-Ivarsson, et al., 2012). 
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Tillgång till tobaksavvänjning är en central faktor för att man ska lyckas pressa ner den 

rökrelaterade dödligheten. Redan i SBU:s rapport Metoder för rökavvänjning Statens 

beredning för medicinsk utvärdering, (1998)  fastslogs att tobaksavvänjning kommer att 

vara den viktigaste komponenten i arbetet för att minska den rökrelaterade dödligheten 

under kommande decennier. Tobaksavvänjning är mycket kostnadseffektivt och en av 

de mest kostnadseffektiva åtgärder som kan genomföras i sjukvården enligt Jackson et 

al., (2002).  

 

Resultatet av det tobakspreventiva arbetet som sker idag kommer märkas först under 

andra halvan på detta sekel. Eftersom det krävs lång tid av exponering innan de skadliga 

effekterna blir uppenbara. Rökvanorna i en befolkning vid en viss tidpunkt 

prognostiserar den tobaksrelaterade dödligheten 30-40 år senare i allmänhet och 

dödligheten i lungcancer i synnerhet med god precession (Peto, Lopez, & Boreham., 

1992). Det förebyggande arbetet med barn och unga kan inte få full effekt så länge en 

stor andel vuxna är negativa förebilder genom sitt tobaksbruk. Samtidigt som en viktig 

del i det förebyggande arbetet kring tobak är just att påverka barn och ungdomar att inte 

börja röka. 

 

I Sverigen pågår ett opinionsbildande projekt med syfte att minska rökningen i Sverige. 

Tobacco Endgame – Rökfritt Sverige 2025 är ett projekt som syftar till att få till stånd 

ett politiskt beslut 2015 om ett slutmål för rökningen till år 2025. Målet med Tobacco 

endgame är att på sikt fasa ut rökningen och att rökprevalensen år 2025 ska vara lägre 

än fem procent.  I dagsläget (mars 2015) står 69 olika organisationer i Sverige bakom 

initiativet som syftar till att sätta ett slutdatum för rökningen i Sverige och göra en plan 

för hur målet ska nås. Denna uppmaning  riktar organisationerna inom Yrkesföreningar 

mot Tobak (YmT) till Sveriges politiker (Tobaksfakta 2013). 

 

2.3 Att läggas in på sjukhus 
 

Läkare bör årligen ta upp frågan om rökning med sina patienter. Primärvården har en 

nyckelroll eftersom de oftast har den största och mest regelbundna kontakten med 

patienten. Det borde därför vara en självklarhet att i primärvården regelbundet erbjuda 

rökavvänjningshjälp (Jackson et al., 2002). När man blir sjuk och ska opereras är 

inläggning på sjukhus ofta aktuellt. Att läggas in på sjukhus innebär en unik möjlighet 

att ändra beteende och sluta röka. Att behålla hälsan är ett starkt skäl som aktualiseras 
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när man ska läggas in på sjukhus. Detta brukar kallas för ”a teachable moment” dvs. ett 

tillfälle då människor lättare tar till sig budskapet om den egna kroppens sårbarhet och 

vad det krävs för förändringar för att förbättra hälsan.  Utöver rökavvänjningsstöd krävs  

att sjuksköterskor, läkare och narkospersonal ger konsekvent och personlig information 

och rådgivning till patienter som ska opereras och behöver göra ett rökuppehåll. 

Informationen bör ges innan operationen men även efteråt (Warner, 2005).  

 

2.4 Vinster med rökfrihet i samband med operation 
 

Rökning är en riskfaktor i samband med operation och därmed en patientsäkerhetsfråga.  

Personer som röker och ska genomgå en operation har ökad risk för att drabbas av 

komplikationer i samband med operation (Möller, Villebro, Pedersen & Tönnesen, 

2002). Flera studier visar att rökare drabbas i högre grad av komplikationer  än 

ickerökare vid stora kirurgiska ingrepp (Lindström, 2008; Tönnesen, Nielsen, Lauritzen 

& Möller, 2009; Wong et al., 2011). Vissa komplikationer som t ex sårkomplikationer, 

stroke, hjärtinfarkt, och lunginflammation är mer relaterade till rökning än andra. 

Sårkomplikationer är den faktor som ökar mest vid operation hos personer som röker 

(Khullar&Maa, 2012). Rökare har högre nivåer av kolmonoxid i blodet vilket innebär 

att syreupptagningsförmågan till cellerna minskar. Detta resulterar i  syrebrist i 

vävnaderna runt såret och leder till sämre sårläkning. Rökningen har också en negativ 

inverkan på immunförsvaret vilket leder till ökad risk för infektion (Tönnesen et al., 

2009). Ett rökuppehåll i samband med operation minskar kraftigt risken för att drabbas 

av kärl-, lung- och sårrelaterade komplikationer. Ett rökuppehåll förkortar den 

genomsnittliga vårdtiden och minskar risken för att en ny operation behöver utföras. 

Studier har visat att rökavvänjning i samband operation är ett av de mest effektiva sätten 

att minska kostnader och lidande som går att införa i sjukvården (Statens 

folkhälsoinstitut., 2009b; Lindström., 2008; Wong et al., 2011).  

 

Enligt Socialstyrelsens rekommendationer för sjukdomsförebyggande metoder (2011) 

bör hälso- och sjukvården erbjuda kvalificerad rådgivning med tillägg av 

nikotinläkemedel till personer som röker och ska genomgå operation. Att uppmana till 

rökuppehåll är en av de rekommendationer som SKL (Sveriges Kommuner och 

Landsting, (2008) anger i sin satsning på ökad patientsäkerhet i åtgärdspaketet - 

Nationell satsning på patientsäkerhet som inriktar sig på postoperativa komplikationer. 
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Lindström, Tönnesson & Adami (2010) visar i en studie att de flesta patienter tar emot 

erbjudan om hjälp att sluta röka i samband med operation positivt. Resultatet visade att 

de patienter som inte fått erbjudande om hjälp kände sig missgynnade när de lottades till 

en kontrollgrupp som inte erbjöd tobaksavvänjningsstöd. Den farhåga som hälso- och 

sjukvårdspersonal kan ha att frågan om rökning kan upplevas som kränkande är oftast 

inte befogad. De flesta patienter och anhöriga förstår de påtagliga fördelarna med ett 

rökuppehåll i samband med operation. Situationen för de patienter som inte kan eller 

vill göra ett tillfälligt rökuppehåll trots erbjuden evidensbaserad hjälp skiljer sig inte 

principiellt från andra riskfaktorer. I varje enskilt fall måste en individuell bedömning 

göras av den enskilde patientens möjligheter och risker. Detta är en ståndpunkt som 

Svenska läkarsällskapets delegation för medicinsk etik framhävt som viktig i 

sammanhanget (Engström, 2011). För vissa patienter kommer det att innebära att 

operationen genomförs trots kända risker. Medan det i andra fall där riskerna med 

fortsatt rökning bedöms alltför stora kommer det att resultera i att operationen inte 

genomförs.  

 

Hösten 2010 lanserades kampanjen ”En rökfri operation” som ett samarbete mellan 

Svensk ortopedisk förening, SKL och Patientförsäkringen LÖF. Denna kampanj har 

troligtvis bidragit till att öka kunskapen och intresset för denna fråga. Kampanjen har 

också väckt ett intresse på internationella kongresser runt om i världen då Sverige var 

först i världen att genomföra en nationell satsning på rökfrihet inför kirurgi riktad till 

alla opererande specialiteter.  Vinklingen mot att rökfrihet i samband med operation är 

en patientsäkerhetsfråga har varit en framgångsfaktor i detta arbete. Rökuppehållet ökar 

säkerheten för den enskilde patienten men i förlängningen ökar det också 

patientsäkerheten för andra patienter. Det blir färre komplikationer och färre 

reoperationer för de rökare som fått hjälp och stöd till ett rökstopp inför en kirurgisk 

operation. Dessutom minskar sjukvårdens resursåtgång och det kan även andra patienter 

ha nytta av (Thomsen, Villebro & Möller, 2010).  

2.5 Tobaksavvänjning 
 

De flesta som använder tobak vill sluta med sitt tobaksbruk. Tre av fyra rökare i vuxen 

ålder vill sluta röka och många vill ha hjälp att sluta (Statens Folkhälsoinstitut, 2009b). 

Omkring 30 procent av de som vill sluta vill också ha stöd och hjälp av  hälso- och 

sjukvården med att sluta röka (Statens Folkhälsoinstitut, 2007). Personal inom hälso- 
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och sjukvården undviker ibland att ta upp tobaksfrågan i mötet med patienter. Dels på 

grund av tidsbrist, men det kan även kännas obehagligt att fråga om rökvanor, osäkerhet 

över de egna kunskaperna och dessutom kan det saknas kunskap om vart man ska 

remittera en rökare som vill ha hjälp att sluta röka. Personal inom hälso- och sjukvården 

som inte tar upp rökningens betydelse för ohälsa sänder signaler till patienten att 

rökningen inte har betydelse för patientens hälsa. Enkätundersökningar har visat att 70-

90 procent av patienterna tyckte att det är viktigt att hälso- och sjukvården vågar fråga 

om tobaksbruk. Det finns även studier som visar att rökavvänjning är mycket 

kostnadseffektivt i jämförelse med att behandla andra etablerade riskfaktorer och 

riskbeteenden (Andreasson & Graffman, 2002).  Det räcker att behandla 20-40 patienter 

med rökavvänjning inklusive läkemedel i tre månader för att förebygga ett allvarligt 

sjukdomsfall hos en rökare. Som en jämförelse måste man behandla mellan 400-900 

patienter med läkemedel under fem år för att förhindra ett sjukdomsfall i stroke eller 

hjärtinfarkt hos i övrigt friska patienter med måttligt högt blodtryck eller 

kolesterolhöjning (SBU: rapport, 2009b). 

 

De flesta som försöker sluta röka utan stöd misslyckas, bara två till tre procent av dessa 

personer är rökfria ett år senare. Kort rådgivning inom hälso- och sjukvården fördubblar 

chansen att ett rökstoppsförsök lyckas. Om patienten får intensiv avvänjningshjälp blir 

ca 30 % rökfria (Holm-Ivarsson, et al., 2012). En Cochranerapport från 2010 visade att 

kvalificerad rådgivning är nästa tio gånger mer effektiv än korttidsintervention (brief 

intervention).  Enligt Thomsen et al., (2010)  bör den kvalificerade rådgivningen 

kombineras med nikotinläkemedel för att bästa effekt ska uppnås både vad det gäller 

rökstopp inför operation och kvarstående rökfrihet efter tolv månader.  Möller et al., 

(2002) visade i en studie att en fjärdedel av dem som slutat röka i samband med 

operation var rökfria tolv månader efter operationen medan en annan studie visade att 

upp till en tredjedel av patienterna var rökfria efter ett år (Lindström et al., 2008). 

 

2.6 Olika nivåer av tobaksavvänjning 
 
Tobaksavvänjning kan ske på olika sätt. Socialstyrelsen (2011) har i Nationella 

riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder delat upp rådgivningen i olika nivåer. 

Dessa rekommendationer baseras på en samlad bedömning av tillståndets 

svårighetsgrad, åtgärdens effekt och kostnadseffektivitet. Socialstyrelsen har tittat på 

evidens för åtgärden dvs. hur starkt det vetenskapliga stödet för åtgärden är. När det 
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gäller tobaksbruk är det kvalificerat rådgivande samtal som rekommenderas i första 

hand på grund av tillståndets svårighetsgrad (kraftig till mycket kraftig risk).   

  

Enkla råd ”Information och korta, standardiserade råd och 

rekommendationer om levnadsvanor (inte likställt med att ställa 

frågor om levnadsvanor). 

Eventuell komplettering med skriftlig information. 

Vanligtvis mindre än 5 minuter”. 

Rådgivande samtal ”Dialog mellan hälso- och sjukvårdspersonal och patient. 

Anpassning till den specifika personens ålder, hälsa, risknivåer 

med mera. 

Eventuell komplettering med olika verktyg och hjälpmedel samt 

med särskild uppföljning. 

Kan inkludera motiverande strategier. 

Vanligtvis 10-15 minuter men ibland upp till 30 minuter”. 

 

Kvalificerat 

rådgivande samtal 

 

”Dialog mellan hälso- och sjukvårdspersonal och patient. 

Anpassning till den specifika personens ålder, hälsa, risknivåer 

med mera. 

Eventuell komplettering med olika verktyg och hjälpmedel samt 

med särskild uppföljning. 

Kan inkludera motiverande strategier. 

Vanligen teoribaserat eller strukturerat. 

Personal med utbildning i den metod som används. 

Ofta längre än rådgivande samtal”. 

(Socialstyrelsen, 2011) 

  

2.7 Riktlinjer tobaksfri i samband med operation i Kronobergs län  
 

Enligt Landstinget Kronobergs medicinska riktlinjer, som gäller från 1 november 2012, 

rekomenderas  ett rökuppehåll två månader före och två månader efter operation. Vid 
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vissa operationer såsom höft- och knäprotes, ryggoperationer, fetmaoperationer, 

kärloperationer och viss plastikkirurgi krävs ett genomfört rökuppehåll för att 

operationen ska bli av. Patienten ska vara dokumenterat rökfri minst fyra veckor innan 

han/hon sätts upp på väntelistan för operation. I riktlinjerna finns en skrivning för de 

patienter som inte klarar att göra ett rökuppehåll. Om så är fallet är det upp till 

opererande läkare att avgöra om operationen ska genomföras eller ej (Region 

Kronoberg, 2015). 

 

2.8 Etiskt resonemang 
 

Alla som röker drabbas inte av sjukdom. Man kan fundera över i vilken grad vi själva 

styr våra handlingar och hur mycket vi påverkas av vårt biologiska och sociala arv. Om 

det är individens eget fel om han/hon blir sjuk. Högutbildade och höginkomsttagare får 

förhållandevis färre sjukdomar än de som är låginkomsttagare och lågutbildade (Faresjö 

& Åkerlind, 2005). När det gäller hälsofrämjande på samhällsnivå är det viktigt att ta i 

beaktande hur många som förväntas bli berörda av handlingen och hur många som 

förväntas bli gynnade av den. Dessutom bör det finnas bevis för att syftet med 

hälsofrämjande projektet är gott samt bevis för att det hälsofrämjande arbetet fyller en 

positiv funktion ur ett folkhälsoperspektiv. 

 

Man bör också beakta följande etiska principer  

 Autonomiprincipen, vilket innebär att man ska respektera varandras rätt till 

självbestämmande. 

 Icke-skada-principen, vilken säger att vi har en moralisk skyldighet att inte 

skada varandra, eller att riskera att skada varandra. 

 Göra-gott-principen, vilken säger att vi ska arbeta för att förebygga och 

minska lidande och arbeta för att ge människor möjlighet att öka sitt 

välbefinnande. 

 Rättviseprincipen, vilket innebär att man ska handla rättvist vid fördelning 

av bördor och förmåner. (Medin & Alexandersson, 2000). 

Med tanke på ovanstående principer borde det vara etiskt försvarbart att tillfråga alla 

patienter om tobaksbruk. 
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3 TEORETISK REFERENSRAM  
 

Under livet drabbas alla människor i större eller mindre omfattning av hälsorelaterade 

problem som innebär att ett vårdbehov uppstår. Vissa människor går igenom livet och 

uppnår en hög ålder utan att ha blivit vårdade för annat än tillfälligtvis och för relativt 

lindriga åkommor. Andra personer drabbas av sjukdom, olycksfall eller andra skador 

som gör dem beroende av vård i långa perioder eller kanske under större delen av sitt 

liv. Varje individ och familj och varje samhälle, har ett egenintresse av att främja hälsa 

genom att vårda sina svaga, sjuka och skadade, men också genom att bevara och stärka 

hälsan hos de som är friska. Inom vårdvetenskapen finns ett grundantagande om att 

varje människa är unik liksom att sjuksköterskan behöver vara öppen och följsam för 

varje patient. För en sjuksköterska handlar det om att kunna använda sin expertkunskap 

på ett professionellt sätt och att samtidigt kunna ha en ödmjukhet och lyhördhet i vården 

för varje patient och dennes  närstående (Dahlberg & Segesten, 2010). 

 

Inom vårdvetenskapen är vårdande ett av konsensusbegreppen.  Mänskligt vårdande rör 

den grundläggande existensen och det innebär att lindra lidande och värna om 

värdighet. Att kunna hjälpa en människa att vara hel är ett uttryck för det sant mänskliga 

och vårdandets innersta kärna enligt Eriksson (2014). Medan medicinen inriktar sig på 

sjukdom har vårdvetenskapen fokus på hälsa och existens, på det liv som påverkas av 

sjukdom och vård. När man tittar på det existentiella sammanhanget och vårdandet 

uppmärksammas både sjukdom och hälsa, men då som ett fenomen som finns i 

personens liv och påverkar det. Det vill säga att sjukdomen och hälsan uppmärksammas 

så som de levs och erfars av individerna. I det vårdvetenskapliga perspektivet räcker det 

inte att bemästra sjukdomen eller ohälsan utan betoningen måste läggas på hur 

livskraften stöds och stärks, när ohälsa råder. Så att individen kan genomföra små och 

stora livsprojekt (Dahlberg & Segersten, 2010). 

 

Den 1 januari 2015 trädde patientlagen i kraft. Syftet med lagen är att stärka och 

tydliggöra patientens ställning i vården samt att främja patientens integritet, 

självbestämmande och delaktighet. Hälso- och sjukvårdens uppdrag måste i större 

utsträckning handla om att stärka människors förmåga att trots sjukdom kunna må så 

bra som möjligt (SKL, 2015). Personcentrerad vård är ett begrepp som har vuxit sig allt 

starkare inom hälso- och sjukvården i Sverige. Personcentrerad vård är ett sätt att se på 

vården och hälso- och sjukvårdspersonalens relation till patienten. Att personen är en 
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person med vilja, förmågor, ansvar och behov. Det är viktigt att den omvårdnad, 

behandling, rehabilitering och omsorg som hälso- och sjukvården bedriver utgår från 

professionell kompetens och medveten etik. Den personcentrerade vården bygger på en 

samverkan mellan patient, närstående och hälso- och sjukvårdspersonal.  Det är viktigt 

att lyssna till personens behov och egen vilja och utifrån detta  tillsammans ta beslut om 

nästa steg (Myndigheten för vårdanalys, 2014).  

 

Prioriteringscentrum har på uppdrag av Socialstyrelsen gjort en kartläggning av på 

vilket sätt hälso- och sjukvårdens huvudmän och andra centrala aktörer arbetar med 

prioriteringar. Den etiska plattformens principer har varit utgångspunkt för diskussioner 

om prioriteringar i vården i denna kartläggning. De tre principerna som nämns i detta 

sammanhang är  människovärdesprincipen, behovssolidaritetsprincipen och 

kostnadseffektivitetsprincipen. Principerna är kända bland personer som leder landsting 

och regioner men de kan upplevas som svåra att tillämpa. Prioriteringscentrum har 

presenterat ett förslag på förtydlinganden och förbättringar som bland annat innebär att 

när det gäller t ex människovärdesprincipen bör den göras mer tydlig och ange exakt 

vad människor har rätt till och därmed också förtydliga hälso- och sjukvårdens uppgift 

och mål. När det gäller behovsprincipen så bör vårdbehoven rangordnas efter 

konsekvenser för utebliven vård för individens hälsa. Gällande 

kostnadseffektivitetsprincipen formuleras den som att vid val mellan åtgärder, 

verksamheter eller sjukvårdsgrupper bör man i första hand välja det som är mest 

kostnadseffektivt. Kartläggningen presenterar även ett förslag att komplettera den etiska 

plattformen med en ansvarsprincip. En sådan princip skulle utgå från att alla är 

ansvariga för sin egen hälsa och för sin vård utifrån sina egna förutsättningar. Att vara 

ansvarig för sin egen hälsa innebär dels att se till att inte ohälsa uppstår samt, om ohälsa 

uppstått, se till att återskapa hälsa i så stor utsträckning som möjligt 

(PrioriteringsCentrum, 2007).  

När man ska förändra en levnadsvana är det bara den berörda personen som kan fatta ett 

beslut och genomföra en förändring. Detta brukar benämnas som empowerment, ordet 

kan översättas med ”egenmakt” på svenska. Empowerment kan vara både ett mål och en 

process. Empowerment som mål beskrivs som att ha kontroll över 

bestämningsfaktorerna för en persons hälsa. Som process beskrivs det som att skapa en 

professionell relation där en person eller samhället har kontroll över 

förändringsprocessen  (Korp, 2004; Tengland, 2008). För att kunna uppnå 
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empowerment är det också  viktigt att känna till begreppet ”health literacy” på svenska 

brukar man kalla det hälsolitteracitet. Begreppet handlar om individens kognitiva 

förmåga och sociala färdighet att förvärva, förstå och använda den information man fått 

i syfte att bibehålla och främja hälsa. Personer med låg hälsolitteracitet riskerar att 

behandlas fördomsfullt och diskriminerande. Medan personer med hög hälsolitteracitet 

har större möjlighet att få bättre kunskap och information vilket i sin tur ger en ökad 

möjlighet till god hälsa. Personer med hög hälsolitteracitet har också bättre följsamhet 

till behandlingen (Mårtensson & Hensing, 2009). 

 

4 PROBLEMFORMULERING 
 

De senaste åren har det publicerats över 300 artiklar som belyser nyttan med att göra ett 

rökuppehåll i samband med operation. Studierna fokuserar på de medicinska fördelarna 

för patienten med att göra ett rökuppehåll i form av minskade komplikationsrisker i 

samband med operation. Det finns också studier som belyser vikten av en väl 

fungerande tobaksavvänjning och som studerat hur många som lyckas sluta röka med 

hjälp av tobaksavvänjningsstöd. Det finns däremot inte så många studier som beskriver 

patientens upplevelse av tobaksavvänjning och att vara tvungen att göra ett rökuppehåll 

i samband med operation. Troligtvis saknas denna forskning beroende på att det inte är 

så många landsting/regioner som ställer krav på rökuppehåll i samband med operation. 

De flesta landsting/regioner i Sverige har valt att rekommendera ett rökuppehåll istället 

för att ställa krav. Det behövs mer kunskap om patienters syn på hur information kring 

ett krav på rökuppehåll i samband med operation ska förmedlas på bästa sätt. Det är 

viktigt för både läkare och sjuksköterskor att få veta vad patienterna behöver ha för 

information för att ta ett beslut att göra ett rökuppehåll. Hälso- och sjukvården behöver 

få veta på vilket sätt patienterna vill bli informerade. Med detta som bakgrund kändes 

studien angelägen att göra.  

 

5 SYFTE 
 

Syftet var att beskriva rökares erfarenheter av att ha tvingats genomföra ett rökuppehåll 

i samband med operation.  
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6 METOD 
 

6.1 Design 
 

Studien genomfördes med en kvalitativ ansats då detta ger en möjlighet att utveckla en 

fördjupad förståelse av personers upplevelser av att göra ett rökuppehåll i samband med 

operation. Metod för datainsamlingen var intervjuer med semistrukturerade frågor som 

utgick från en intervjuguide. Data analyserades med en kvalitativ manifest 

innehållsanalys enligt Graneheim och Lundman (2004).  

 

6.2 Deltagare 
 

I studien ingick åtta informanter. Inklusionskriterier för att medverka i studien var 

personer som var 18 år eller äldre, som var rökare och hade fått ett besked av läkare 

eller annan vårdgivare att de var tvungna att göra ett rökuppehåll i samband med en 

planerad operation. Personerna som var aktuella för studien skulle dessutom ha uppgett 

att de varit rökfria två månader innan operation, blivit opererade och sedan uppgett att 

de varit rökfria två månader efter operation. Exklusionskriterium var personer som inte 

behärskade svenska språket.  Det var fyra män och fyra kvinnor i åldrarna 20 till 72 år 

som deltog i studien. Antal år som rökare varierade mellan fem år till 52 år. Fyra av 

informanterna hade opererats med knä- eller höftprotes medan tre av informanterna 

hade opererats för fetma. En informant hade genomgått en strumaoperation. 

 

6.3 Urval 
 

Urvalet av deltagare gjordes med hänsyn till syftet för studien. Informanterna valdes 

utifrån ett ändamålsenligt urval, vilket innebär att välja deltagare som kan ge 

informationsrika beskrivningar och på så sätt skapa ett underlag som kan svara på syftet 

(Henricson & Billhult, 2012). Det är viktigt  att informanterna har kunskap som är 

baserad på erfarenhet i ämnet vid studier med ändamålsenligt urval.  Det kan vara svårt 

att få fram ny kunskap eller att öppna för nya frågor om informantgruppen är för 

homogen. Variationsbredd hos deltagarna ger möjlighet att beskriva fler nyanser av ett 

och samma fenomen (Malterud, 2002).  För att få kontakt med personer som kunde 

besvara frågor om erfarenheter av att vara tvungna att genomföra ett rökuppehåll i 

samband med operation, kontaktades samtliga tobaksavvänjare som arbetade på länets 

båda sjukhus. Alla tre var positiva till att medverka för att rekrytera personer till 
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studien. De var behjälpliga med att hitta personer som kunde vara aktuella för studien. 

Genom konsekutivt urval rekryterades åtta personer som uppfyllde inklusionskriterierna 

till studien.  

                                            

6.4 Datainsamlingsmetod 
 

En semistrukturerad intervjuguide utformades för att utforska personens egen erfarenhet 

av att göra ett rökuppehåll i samband med en operation (bilaga 3). Frågorna var av 

öppen karaktär med följdfrågor och det var viktigt att ha en följsam och öppen 

intervjuteknik för att få ett så bra resultat som möjligt. Innan intervjuerna påbörjades 

gjordes en provintervju med en av tobaksavvänjarna för att få en känsla av hur 

intervjuguiden fungerade, vilka svar man kunde få och i vilken ordning frågorna skulle 

ställas. Efter en del justeringar fastställdes intervjuguiden som ett samtalsunderlag. Om 

frågorna är för detaljerade kan det förstöra interaktionen i intervjusituationen (Kvale & 

Brinkmann, 2009). Frågorna togs inte alltid upp i ordning under intervjuerna utan 

intervjuaren försökte anpassa sig till vad som kom upp och lät deltagarna berätta utan 

att bli störda (Danielson, 2012; Malterud, 2002). Den rikaste kunskapen hittas ofta om 

deltagarna uppmuntras och fritt får att dela med sig av sina egna erfarenheter i form av 

konkreta händelser (Malterud, 2002). Samtliga deltagare informerades muntligt och 

skriftligt (bilaga 1) samt fick ge ett skriftligt informerat samtycke (bilaga 2) till att 

medverka. Då skriftligt samtycke till studien erhållits kontaktades personerna av 

författaren via telefon och ett personligt möte för intervju planerades.  

6.5  Intervju 
 

Innan intervjuerna påbörjades berättade undertecknad kort om syftet med intervjun, att 

den spelades in samt den ungefärliga tidsramen för intervjun i enlighet med Kvale & 

Brinkman (2009) och Danielson (2012). Intervjuerna varade cirka en timme. 

Informanterna fick själva välja plats där de ville bli intervjuade. En intervju 

genomfördes i personens egna hem, en intervju genomfördes på ett café och övriga sex 

intervjuer genomfördes i grupprum inom landstingets lokaler i Växjö och Ljungby. 

Intervjuerna spelades in på band och transkriberades ordagrant, för att sedan analyseras 
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6.6  Dataanalys   
                                                                     
Data analyserades med en kvalitativ manifest innehållsanalys enligt Graneheim och 

Lundman (2004). Kvalitativ innehållsanalys lämpar sig bra som metod om man ska 

bearbeta stora mängder data. Den fokuserar på tolkning av texter och används främst 

inom beteendevetenskap, humanvetenskap och vårdvetenskap. Metoden är användbar 

inom olika forskningsområden eftersom den är applicerbar på olika texter och att 

tolkning kan ske på olika nivåer. I den kvalitativa forskningen finns uppfattningen att 

sanningen finns i betraktarens ögon. Forskaren är medskapare i forskningsprocessen och 

texten som analyseras måste ses i sitt sammanhang, liksom även i vilken kontext studien 

är genomförd (Lundman & Hällgren Graneheim, 2012).  

 

I denna studie har kvalitativ manifest innehållsanalys använts för att tolka resultatet av 

semistrukturerade bandade intervjuer. Inom kvalitativ forskning talar man om giltighet, 

tillförlitlighet och överförbarhet. När det gäller forskarens delaktighet i kvalitativa 

intervjuer har intervjuaren en tydligare delaktighet än om man jämför med en 

kvantitativ forskare då denna strävar mer efter neutralitet. Det manifesta innehållet i 

kvalitativ innehållsanalys handlar om det textnära, uppenbara innehållet. Fokus ligger 

på att beskriva variationer genom att identifiera skillnader och likheter i textinnehållet 

(Graneheim & Lundman, 2004; Lundman & Hällgren Graneheim, 2012). I kvalitativ 

innehållsanalys används begreppen analysenhet, meningsenhet, kondensering, 

abstraktion, kod, kategori och tema. Temats framväxt kan ses som en process som pågår 

under hela analysprocessen. (Graneheim & Lundman, 2004) 

 

I det första skedet av analysen är det helhetsbilden av textens innehåll som är i fokus. 

(Dahlberg, 1997). De inspelade intervjuerna transkriberades och skrevs ut ordagrant och 

lästes ett flertal gånger för att få en helhetsbild och en förståelse för materialet.  Nästa 

steg var att finna meningsbärande enheter i materialet. En meningsbärande enhet är 

enligt Graneheim och Lundman (2004) meningar, påståenden eller korta textstycken 

som genom sitt innehåll är relaterade till varandra. Författaren försökte hela tiden 

relatera de meningsbärande enheterna till studiens syfte. De meningsenheter som var 

adekvata utifrån syftet markerades och texten ”bröts sönder” mening för mening. Nästa 

steg  i analysarbetet var att kondensera de meningsbärande enheterna, det vill säga korta 

ner texten för att göra den mer lätthanterlig utan att förlora innebörden (Graneheim & 

Lundman, 2004). De kondenserade enheterna kodades sedan genom att abstrahera 
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texten.. Det innebär att innehållet lyftes till en högre abstraktionsnivå. De 

meningsbärande enheter som innehöll liknande information grupperades och kodades. I 

denna del av analysen deltog handledaren genom att läsa och vara en 

diskussionspartner. En kod är ett samlingsnamn för den kondenserade meningsenheten 

och beskriver med några sammanhängande ord innehållet (Danielson, 2012; Graneheim 

& Lundman, 2004).  Koderna jämfördes sedan med varandra och sorterades in under 

preliminära kategorier.  I föreliggande studie bildades fyra kategorier. Därefter lästes 

materialet igenom ytterligare en gång för att få en helhetsbild samt för att försäkra sig 

om att inget av betydelse för syftet fallit bort.  Slutligen formulerades ett tema baserat 

på texten i helhet.  

När det handlar om mänskliga erfarenheter är det inte alltid möjligt att skapa helt och 

hållet exklusiva kategorier gentemot varandra men liknande data bör inte finnas i två 

kategorier. Analysen är inte en linjär process utan att man måste pendla fram och 

tillbaka mellan delarna och helheten under  hela analyasarbetet (Graneheim & 

Lundman, 2004). Exempel på analysprocessen visas i tabell 1.  

 

Tabell 1. Exempel på analysförfarandet 

 

Meningsbärande 

enhet  

 

Kondenserad 

meningsbärande 

enhet 

Kod Underkategori Huvudkategori 

Till våren och rökt 

det har jag gjort i ja 

det är väl 52 år jag 

började väl när jag 

var 14-15 år att 

tjuvröka och gömde 

väl cigaretter lite här 

och var och 

tändstickor 

Rökt i 52 år, började 

vid 14-15 år att 

tjuvröka 

Rökt många år, 

började 

tjuvröka 

Erfarenhet av 

att röka 

Identitet som 

rökare 

Nej inte jättemycket 

mer än att jag ska 

sluta röka och att jag 

ska gå på pulverdiet 

Behövde sluta röka 

och gå på pulverdiet 

Behövde sluta 

röka 

Informationen 

som gavs 

Att ställas inför 

ett ultimatum 

Jag menar med dem 

argumenten så finns 

det ju ingenting att 

säga emot det gör 

det inte 

Det finns inget att 

argumentera mot 

Bara att 

acceptera 

Reaktion på 

krav 

Att ställas inför 

ett ultimatum 
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Ja dricka kaffe det 

hängde ihop med att 

röka en cigarett men 

det går bra nu 

Kaffe och cigarett 

då kan det bli 

jobbigt, fungerar 

bättre nu 

Vanor/abstinens Erfarenhet av 

rökuppehåll 

Upplevelse av 

att inte röka 

Nej det har varit en 

positiv upplevelse 

jag har inte upplevt 

att det varit någon 

piska på något sätt 

utan en positiv 

upplevelse och 

framför allt det 

mottagandet som var 

därifrån 

tobaksmottagningens 

sida det är jag 

imponerad av….. 

Tobaksavvänjningen 

positiv upplevelse,  

framför allt på 

grund av 

bemötandet 

Positivt med 

stöd, gott 

bemötande 

Hjälpen som 

gavs 

Betydelse av 

stöd 

 

 

6.7 Förförståelse 
 

När man reflekterar över resultatets trovärdighet måste man ta hänsyn till förförståelsen. 

Förförståelse handlar om att vi kan och vet en hel del redan innan vi påbörjar en studie. 

Ofta är förförståelsen en viktig del av motivationen för att sätta igång med studien 

(Priebe & Landström, 2012). Varje forskare bör fundera över hur förförståelsen kommer 

att påverka resultatet, både under intervjuerna men även under analysprocessen. 

Förförståelsen består av erfarenheter och kunskaper som alla människor bär på. 

Förförståelsen är värdefull eftersom den bidrar till en säkerhet men den kan också 

stänga för nya intryck och ifrågasättanden. Ett sätt att göra det outtalade konkret och 

hanterbart är att tydliggöra, reflektera över, diskutera och verbalisera sin kunskap och 

sina erfarenheter. Att på det sättet minska sin förståelse och inte dra för snabba 

slutledningar kräver tålamod. Det kallas att ha en tyglande hållning enligt Dahlberg 

(2014).  Författaren i föreliggande studie har en bakgrund med många års erfarenhet 

som distriktssköterska och tobaksavvänjare. De kunskaper och erfarenheter som 

erhållits  när det gäller tobaksfrågan var viktiga att beakta och ta hänsyn till både vid 

intervjuer och analys av materialet. Det finns ett starkt engagemang och intresse för 

ämnet  hos författaren sedan tidigare. Det var svårt att bortse från förförståelsen och det 

blev en utmaning under intervjun då informanten berättade att han/hon valt att börja 

röka igen efter genomfört rökuppehåll. Då gällde det att vara professionell och objektiv 
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och inte gå in i diskussion kring sakfrågan. Öppenhet och lyhördhet har  hela tiden varit 

målet under intervjuerna för att undvika tolkningar utifrån egen erfarenhet. 

 

 

6.8 Etisk prövning 
 

En ansökan skickades till Landstinget Kronobergs forskningsetiska råd och tillstånd för 

att genomföra studien har erhållits. Beslutsnr 15/2013. 

 

 

7 RESULTAT  
 

 

Resultatet av den kvalitativa innehållsanalysen sammanställdes och resulterade i ett 

tema som benämndes: ”Vägen genom ett rökuppehåll” samt fyra olika kategorier: 

identitet som rökare, att ställas inför ett ultimatum, betydelse av stöd samt upplevelse  

av att inte röka. 

 

7.1 Vägen genom ett rökuppehåll 
 

7.1.1 Identitet som rökare 

 

Alla informanterna uppgav att de började röka i tidig ålder, några redan som 12-13 

åringar. De startade med att tjuvröka och beskrev att de gömde cigaretter och 

tändstickor överallt och att det var lätt att få tag i cigaretter, de såldes styckvis i 

affärerna.  

 

 ”jag började väl när jag var 14-15 år att tjuvröka och gömde väl cigaretter 

lite här och var och tändstickor” 

 

När informanterna väl blivit etablerade rökare var rökning det första de tänkte på när de 

vaknade på morgonen, ett glas vatten och en cigarett. En kvinna uppgav att hon 

vanligtvis rökte fyra-fem cigaretter per dag men att det fanns dagar då hon inte rökte 

alls. Övriga informanter beskrev sig själva som riktiga storrökare och uppgav att de 

rökte minst en ask cigaretter om dagen. Det fanns personer som både rökte och snusade 

dagligen och ibland samtidigt. 
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”jag var så sugen det (rökningen) var allt för mig jag tänkte på dagtid att en 

kopp kaffe med en cigarrett och när jag vaknade…” 

 

De flesta hade gjort försök att sluta röka tidigare. Många hade gjort tre eller fyra 

allvarliga försök att sluta röka och beskrev att de varit rökfria allt från några dagar till 

någon som beskrev tre års rökfrihet. Av de som försökt sluta röka uppgav alla att det var 

en tanke som ständigt funnits i huvudet. De borde sluta röka och tankarna återkom hela 

tiden vilket gav dem en känsla av dåligt samvete. 

 

”Det kändes jag hade tänkt ibland att jag skulle sluta men det var många 

andra småsaker som… kommer men det var jättesvårt” 

 

Någon beskrev att hon i samband med annan sjukdom blivit uppmanad av läkare att 

sluta röka och då lyckats bli rökfri. Rökfriheten varade tre till fyra månader men hon 

började sedan röka igen i samband med en semester. Sju av åtta informanter hade 

funderat länge  länge på att sluta röka. Tankarna om att sluta röka hade aktualiserats i 

samband med besked om andra sjukdomar än den åkomma som de opererades för. Men 

beslutet att sluta röka hade skjutits upp trots att de insåg att de egentligen var tvungna 

att sluta röka på grund av sin sjukdom. 

 

”Ja det har jag men jag har hållit uppe innan med ett år en period för jag 

har lite astma eller KOL så jag kan inte hålla på att röka så det var rätt 

naturligt det här va.”  

 

”Jo det hade jag haft planer på länge innan i och med min astma. Ja och 

jag var tvungen att sluta…” 

 

En man beskrev ett försök att sluta röka som påbörjats men i samband med detta fick 

hustrun ett cancerbesked och då började han röka igen. En annan informant beskrev en 

läkare som skrivit ut nikotinersättningsmedel tillsammans med någon annan medicin i 

samband med ett rökstoppsförsök. Under behandlingen fick han ett blödande magsår 

och när han sökte vård så uppmanade läkaren honom till att sluta med medicineringen 

och börja röka igen. 
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”så överläkaren då skrev ut tabletter till mig och tuggummi med och sedan 

var det något annat och då fick jag blödande magsår eller magsår sedan 

blev det blödande med då sa hon det att ät inte tabletten mer, bara rök igen 

sa hon då bara…” 

 

Informanterna beskrev att de hade minskat ner på sin rökning i perioder med oftast fallit 

tillbaka till ordinarie cigarettkonsumtion efter en tid. En informant berättade att han 

aldrig hade gjort något försök att sluta röka och att han inte hade upplevt rökningen som 

ett problem och därför aldrig reflekterat över att sluta röka. 

 

”Nej, det (rökningen) har aldrig varit någon fysisk eller psykisk belastning 

det har inte varit någon ekonomisk belastning heller” 

 

7.1.2 Att ställas inför ett ultimatum 

 

Beskedet att de var tvungna att göra ett uppehåll med rökning i samband med operation 

gavs av både läkare och sjuksköterskor. För några informanter var rökuppehållet i 

samband med operation känt sedan tidigare men hade inte uppfattats som ett reellt krav. 

De hade läst reportage i tidningen och några nämnde att de sett anslag med information 

om att rökuppehåll krävdes när de besökt sin vårdcentral. Beskedet upplevdes i de flesta 

fall som mycket tydligt. Läkare och sjuksköterskor var mycket tydliga med att ett 

rökuppehåll krävdes för att få operationen gjord, det var inget att välja på. 

 

”jag skulle göra en gastric by pas och fick träffa kirurgen och blev godkänd 

för operation men han ställde kravet att jag skulle vara rökfri tre månader  

innan annars stoppade han operationen om han inte fick klartecken från 

sköterskan.” 

 

Informanterna upplevde att de fått en bra beskrivning om varför ett rökuppehåll krävdes 

och en utförlig beskrivning om vad som kunde hända om de fortsatte röka i samband 

med operation. De fick information om risken för komplikationer  och en bra och tydlig 

förklaring till varför det krävdes ett rökuppehåll. 
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”Ja hon sa ju liksom att för hjärtat och läkrisken och det var lättare att läka 

och att det var lättare att få inflammation i det och ja alla dom sakerna 

talade hon om för mig” 

 

 ”Jag menar med de argumenten så finns det ju ingenting att säga emot det 

gör det inte” 

 

Några av informanterna uppgav att de först hade fått besked att det var bra om de gjorde 

ett rökuppehåll men att läkaren sedan ändrat det till att ett rökuppehåll krävdes för att bli 

opererad. En man uppgav att läkaren sagt att de vägrade göra operationen om han inte 

gjorde ett uppehåll men efteråt hade läkaren berättat att de hade opererat i alla fall. Det 

upplevdes som negativt av informanten att inte läkaren stod fast vid sitt ord. Några 

informanter uppgav att de fått besked att ett uppehåll krävdes men att de själva uppfattat 

rökuppehållet som ett krav att de måste sluta röka för alltid.  

 

”Ja han sa ju inte att jag var tvungen att sluta utan han sa 

rökuppehåll och det stod det i papprena med ju jag fick det var ett 

rökuppehåll men du vet jag tog det som att sluta att röka” 

 

De flesta informanterna uppgav att beskedet framfördes vänligt men bestämt men en 

man uppgav att beskedet framfördes så rakt och tydligt att det upplevdes som ett 

otrevligt sätt att bli informerad på. Å andra sidan beskrev samma man att detta sporrade 

honom på ett positivt sätt så att han verkligen ville visa läkaren att han kunde klara att 

göra ett rökuppehåll.  

 

”Han (läkaren) hade en ganska hård framtoning nästan lite otrevlig och det 

sporrade mig rätt bra och då bestämde jag mig att jag ska knäcka detta” 

 

Flera informanter beskrev en känsla av ilska och frustration i samband med att de fått 

besked att vara tvungna att göra ett rökuppehåll. Första tanken som kom upp efter 

beskedet var att inte göra rökuppehåll, att inte bry sig om kravet men efter en tid insåg 

de att operationen var viktigare. När de fått distans till det hela och klarat att göra 

rökuppehållet förstod de inte hur de tänkt från början, de hade ju haft så ont och borde 

tänkt annorlunda men det gjorde de inte. 
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”Vad otrevlig han är, det var första tanken för det var så pang på” 

 

”Ja det var ingen pardon jag när jag fått klartecken så beställer vi tiden till 

dig det var en preliminär tid hela tiden som det talades om så jag visste det 

att mitt nya mål i livet jag ville inte missköta mig för jag behövde verkligen 

denna operation” 

 

Reaktionen på kravet att sluta röka var motstånd och rädsla över hur de skulle klara att 

göra ett rökuppehåll. Men efter att ha klarat att göra ett rökuppehåll tyckte samtliga att 

det var bra med ett krav och uppgav att utan att det ställts krav på dem i samband med 

att de skulle opereras hade de inte slutat röka.  

 

”Ja jag behövde det, det skadade inte jag var tvungen” 

 

En informant blev mycket arg och upprörd då han fick besked att han var tvungen att 

göra ett rökuppehåll i samband med en operation. Han beskrev sina tankar efter 

beskedet som att han vägrade sluta röka, kände sig påhoppad och angripen över att vara 

tvungen att göra ett rökuppehåll. Dessutom ansåg han att det var fel att sjukvården 

vägrade operera trots att han arbetat och betalat skatt hela livet.  

 

”Nej det tänkte jag inte göra, jag tänkte jävla idéer så jag sa det till min 

dotter, det är jävla idéer de har för sig. De kan för fan inte vägra att 

operera en det finns ju ingen möjlighet att vägra. Jag har ju betalat skatt  

hela mitt liv ända sedan man började jobba i 49 år till sjukvård och allt sånt 

ju. Så säger man då att vi inte opererar om du inte slutar röka” 

 

Men efter att ha fått en ordentlig genomgång av läkaren där riskerna med att röka i 

samband med en operation beskrevs tydligt och klart och information gavs om vad han 

kunde få för komplikationer om han fortsatte röka insåg han att det var allvar. Han 

förstod att han var tvungen att göra rökuppehållet. 

 

”Ja det kändes att det var allvar och liksom inte sluta röka eller inte göra ett 

uppehåll och fortsätta att ha så ont i knät det hade jag inte stått ut med.” 
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I efterhand, när operationen var genomförd, tyckte alla informanterna att det var bra att 

sjukvården ställt krav på rökuppehåll i samband med operation. Några informanter 

uppgav till och med att de tyckte att krav på rökuppehåll skulle ställas vid alla typer av 

operationer. En tanke som lyftes fram var att eftersom patienter oftast gör som hälso- 

och sjukvårdspersonalen säger så bör vården utnyttja det. Vikten av att vårdpersonalen 

prioriterar för att vården ska räcka till för alla var en åsikt som framkom.  

  

”Man ska ställa kravet för det är så många människor idag som behöver 

vård och det ska nog faktiska vara helt krasst det ska vara rätt människor 

som ska ha vård” 

 

”Folk bör få krav på sig de är lata av naturen” 

 

En informant uppgav att om han inte skulle ha opererats och kravet ställts på uppehåll i 

samband med operation hade han aldrig slutat röka. Några informanter hade kamrater 

som gjort samma operation och visste därför om att rökuppehåll var ett krav för att få 

operationen gjord medan andra var helt oförberedda på att kravet skulle komma. Hur 

informanterna upplevde budskapet om rökuppehåll i samband med operation i kontrast 

till att sluta röka var olika. Många tyckte att det upplevdes mindre kravfyllt att göra ett 

tillfälligt rökuppehåll. Då blev rökuppehållet en förberedelse för operation och sedan 

var det personens egna beslut hur de ville göra med rökningen efter operationen. Ett 

rökuppehåll upplevdes inte lika definitivt och uppfattades enklare att klara av eftersom 

det går att stå ut med för en viss anledning. Informanterna trodde att de flesta patienter 

sedan väljer att fortsätta vara rökfria även efter att tiden för rökuppehållet har passerats.  

 

”jag tror ändå att de flesta människor tänker att jag kan ju alltid hålla uppe 

lite jag tror inte…Ja men jag tror ändå att det går bra för många att 

fortsätta med det här uppehållet”. 

 

”det var nog lättare att hon sa rökuppehåll än om hon hade sagt att nu 

måste du sluta röka det kommer man nog inte ifrån att just det där sluta…” 
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Flera informanter uppgav att inställningen innan operationen var att göra rökuppehållet 

som krävdes men att rökuppehållet inte skulle bli långvarigt. Planen de hade innan 

operation beskrevs som att göra ett rökuppehåll för att få operationen genomförd och 

sedan börja röka igen. Denna plan ändrades sedan under tiden som rökfria då de insåg 

att det fanns flera fördelar med att inte röka. 

 

7.1.3 Betydelse av stöd 

 

Samtliga informanter hade haft kontakt med tobaksavvänjare. Kontakten med 

tobaksavvänjaren upplevdes som frivillig men en kvinna uppgav att hon känt sig 

tvungen att gå till tobaksavvänjare för att bevisa att hon var rökfri och för att hon skulle 

få sin operation gjord. Informanterna var nöjda med besöken hos tobaksavvänjare. De 

uppgav att de fått kunskap om de olika läkemedel som finns att tillgå vid 

tobaksavvänjning samt varför det är skadligt att röka i samband med operation. Detta 

upplevdes värdefullt som underlag för att ta beslut om ett rökuppehåll. En viktig del av 

stödet var kunskap om rökningens påverkan på de små blodkärlen samt att beroendet är 

starkt och att rökning är nästan lika beroendeframkallande som narkotiska preparat. 

En informant hade redan slutat röka vid första och enda besöket hos tobaksavvänjaren 

men beskrev att besöket ändå kändes värdefullt. Hon hade en del frågor om 

nikotinersättningsmedel och möjlighet gavs till att ringa till tobaksavvänjaren om hon 

hade ytterligare frågor.  Samtliga informanter uppgav att tobaksavvänjarna hade varit ett 

bra stöd i processen för att bli rökfri. 

 

”Jag tyckte det var jättebra att vara där det var så väldigt peppande och ja 

det kändes typ att det var mycket enklare än jag trodde att det skulle vara.” 

 

Förväntningarna innan besöket hos tobaksavvänjaren var inte stora men de gick ändå dit 

för att se vad de kunde få hjälp med. Tobaksavvänjarna lyssnade, gav stöd och trodde på 

informanternas förmåga att klara av ett rökuppehåll. Informanterna beskrev att de känt 

ett ärligt stöd från tobaksavvänjarna. Uppföljningen upplevdes som positiv, 

tobaksavvänjarna ringde upp eller bjöd in till samtal efter operationen för att höra hur 

det gick med rökuppehållet. Tobaksavvänjarna upplevdes också som mycket trevliga 

och flera informanter uppgav att tobaksavvänjarna verkade bry sig om att de verkligen 

skulle klara av att göra rökuppehållet. Någon uppgav att det var vetskapen om att 

tobaksavvänjaren skulle ringa som gjorde att man inte vågade prova att röka lite. 
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”jag har inte tagit ett bloss sedan dess och det kanske är jag kanske hade 

gjort det om jag inte visste att hon tänkte ringa. Jag har förskräckligt svårt 

för att ljuga” 

 

En man beskrev en positiv känsla om att allt omkring operationen hade varit helt 

fantastiskt och verkligen visat den positiva sidan av hälso- och sjukvården. Antalet 

besök hos tobaksavvänjarna varierade från något enstaka besök till flera besök. 

Informanterna hade svårt att redogöra i detalj för antal besök de hade haft och den 

exakta betydelsen av att träffa en tobaksavvänjare. En känsla som framkom 

genomgående under intervjuerna var viljan av att vara ärlig och att få bevisa att man 

verkligen var rökfri. Det kändes särskilt viktigt att bevisa sin rökfrihet för 

tobaksavvänjaren eftersom man kände att de trodde på ens förmåga och då ville man 

bevisa att man var ärlig. Flera informanter uppgav att de frågat om de inte kunde få 

blåsa i kolmonoxidmätare för att bevisa sin rökfrihet medan andra hade blivit ombedda 

av tobaksavvänjaren att blåsa för att bevisa att de var rökfria. 

 

Samtliga informanter uppgav att de erbjudits läkemedelsstöd i form av 

nikotinersättningsmedel eller Champix i samband med besöket hos tobaksavvänjaren. 

Erfarenheterna av de olika läkemedlen skiljde sig åt. Några informanter uppgav att de 

aldrig hade klarat att sluta röka utan läkemedel och att medicinen upplevdes som ett 

stöd och en trygghet. Medan andra informanter uppgav att de hade slutat med 

läkemedelsbehandlingen på grund av biverkningar. 

 

En informant beskrev att hon mötts av avundsjuka, hon upplevde att omgivningen hade 

svårt att hantera att hon har lyckats sluta röka. Som nybliven icke-rökare beskrev hon 

hur hon ville övertyga alla om att det var enkelt att sluta röka men bemöttes av misstro. 

Efter ett tag bestämde hon sig för att ändra strategi och istället säga att det var 

nikotinläkemedlens förtjänst att hon hade lyckats sluta röka. 

   

”de blir väldigt irriterade när jag säger att det är inte så svårt (att sluta 

röka) det är inte bra att säga det” 
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 ”Så jag säger till alla nu att jag tror inte jag hade klarat det så bra utan 

(läkemedel).” 

 

Omgivningen hade oftast upplevts som stöttande och uppmuntrande men några beskrev 

att anhöriga hade uttryckt tvivel över tilltron till att de skulle klara av att göra ett 

rökuppehåll. Några makar/makor hade slutat röka i stöttande syfte. En informant 

uppgav att två arbetskamrater också slutat röka eftersom de inte längre kunde gå ut och 

röka tillsammans. De flesta informanterna uppgav att de fick mycket uppskattning och 

bekräftelse av sin omgivning.  

 

”Ja de säger fantastiskt säger de, helt otroligt men jag är, får jag bestämma 

kan jag vara envis det är bara så jag är” 

 

De informanter som genomgått gastricbanding operation beskrev att ett rökuppehåll inte 

upplevdes lika intressant av omgivningen som viktminskningen. De beskrev att de hade 

fått mycket uppskattning för sin viktnedgång men ingen av informanterna hade fått 

uppskattning för att hade gjort ett rökuppehåll. Samtidigt beskrev informanterna att  

viktoperationen var så otroligt viktig att få gjord så de hade varit beredda att göra vad 

som helst för att bli opererade. De upplevde därför inte kravet på rökuppehållet så svårt 

eftersom de visste att de var tvungna att göra ett uppehåll för att bli opererade och 

därför accepterade de bara kravet på rökuppehåll. 

 

”när jag själv påpekar att jag har slutat röka, på facebook… många skriver 

att de har slutat där får man mycket uppmärksamhet vänner som tycker det 

är bra men allt kretsar ju kring vikten….” 

 

Flera av informanterna beskrev en sida på facebook där det fanns ett diskussionsforum 

där man pratade öppet om hur man kan röka precis innan operationen och lura läkaren 

att man varit rökfri. Det tyckte informanterna var helt fel och de förkastade sådan typ av 

information på nätet. Flera informanter beskrev att deltagarna på forumet inte hade 

förstått budskapet och att man inte förstod hur de personerna tänkte eftersom de nu 

själva hade insett att rökuppehållet är till för personens eget bästa. 

 
7.1.4 Upplevelse av att inte röka 
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Informanterna uppgav att det fanns många fördelar med att inte röka, de kände sig 

piggare, hade ingen hosta, kände smak och lukt bättre, hade inga mörka upphostningar 

och upplevde sig ha fått en bättre kondition. De uppgav också att de sparade pengar och 

flera informanter beskrev att de sparade pengarna till en speciell sak, en belöning som 

t ex en resa. Känslan av att ha lyckats beskrevs också, att känna sig stark för att ha 

lyckats med en utmaning. 

 

”Man ser ju allting med helt nya ögon och jag måste säga att jag är 

chockad av hur lätt det gick. Det var de två första dagarna som var hemska 

då satt jag med en fimp i händerna på kvällarna.” 

 

Efter att ha varit rökfria en tid beskrev informanterna hur de kände sig starkare och hade 

fått bättre självförtroende. Flera informanter uttryckte sin förvåning över hur lätt det var 

att sluta röka när de väl bestämt sig. De trodde att det skulle vara mycket svårare att 

göra ett rökuppehåll. Flera informanter uttryckte att det var tur att de skulle opereras och  

att kravet på tobaksfrihet i samband med operation ställdes, annars hade de nog fortsatt 

röka. 

 

 ”Jag vet ju vilket bra resultat det har gett att jag har slutat röka min 

operation hade inte gått så bra som den gjorde” 

 

De informanter som förblivit rökfria även efter rökuppehållet, uttryckte att de tyckte 

synd om personer som de såg på stan som rökte. De upplevde att cigarettrök luktade illa 

och de kände igen hostan, harklingarna och den utsatta känslan som infann sig under 

tiden som rökare när de stod i en busskur och försökte dölja att de rökte. De beskrev att 

de inte längre identifierar sig som rökare. 

 

 ”jag har kommit till insikt om att det är synd om folk som röker idag fast 

man själv har varit där.” 

 

Informanterna uppgav att de tänkte på cigaretter hela tiden i början så att bara göra 

något annat distraherade tankarna en stund. De informanter som var rökfria uppgav att 

de inte vågade prova att röka igen av rädsla att börja röka igen. Flera informanter 

uppgav att det kunde vara svårt att låta bli att röka ibland, röksuget kom och gick men 
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vanan att röka skulle nog alltid finnas kvar. De beskrev att de försökte göra något annat 

när röksuget kom och efter en liten stund förvann röksuget. De beskrev känslan av det 

var skönt att inte vara beroende och att inte alltid behöva se till att ha cigaretter hemma.  

 

”Kroppen sköter sig själv det enda jag gör är att stiga upp och äter och går 

till jobbet det är helt underbart” 

 

En kvinna beskrev att hon skulle försöka bli mer hälsosam nu när hon slutat röka. Hon 

planerade att äta mer vegetarisk mat och börja motionera mer. Dessa tankar hade 

kommit som en följd av att ha lyckats med att sluta röka och detta i sin tur gav 

självförtroende till att försöka göra andra levnadsvaneförändringar.  

 

En man beskrev att han inte varit ärlig mot varken läkare eller tobaksavvänjare. Han 

hade rökt några cigaretter varje dag under hela tiden fram till operationen men uppgett 

för tobaksavvänjaren att han varit rökfri. Han slutade sedan röka dagen innan 

operationen. Han beskrev att han inte vågade fortsätta röka av rädsla för att inte 

operationen skulle lyckas. Dessutom upplevde han samvetskval över att inte varit ärlig i 

kontakten med tobaksavvänjaren. Han beskrev att han berättat för personalen på 

operationsavdelningen att han tog sista blosset dagen innan och att denna information 

bemöttes med ett skratt av operationspersonalen. Han bestämde sig dock för att fortsätta 

vara rökfri efter operationen genomförts och det hade han lyckats med.  

 

”Ja… det var väl samvetet som kom fram. Nej jag tänkte att nu nej och sedan 

skulle man läggas in där inne också så nu fan var jag tvungen till att alltså. 

Jo, jo visst jag sa det att jag tog det sista blosset igår kväll och så skrattade 

dom men då låg jag alla redan på operationsbordet” 

 

Sex av de åtta informanterna var fortfarande rökfria i samband med intervjuerna och 

hade varit det mellan sex och 18 månader. En kvinna hade varit rökfri tre månader 

innan operation och drygt två månader efter operationen men fått ett återfall i samband 

med en semester. Hon började röka lite på sommaren, trodde att hon kunde feströka och 

började sedan röka igen när hon kom tillbaka till jobbet och det sociala livet. Hon 

beskrev rökningen som en social företeelse och hade inga planer på att sluta röka i 

dagsläget eftersom hon var frisk och mådde bra. 
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 ”Jag trodde inte det skulle bli sådant sug, du förstår vad jag menar, man 

grillar lite man dricker lite vin också så blir det ja men bara en cig så blev 

det genast tre den kvällen” 

 

”alltså kan jag bara hålla det på den här nivån så men visst skulle jag bli 

sjuk så…jag har precis varit och gått igenom hela mig så jag vet att jag är 

frisk men om jag tex skulle få en himla rökhosta då skulle jag lägga av för 

det skulle jag inte orka med” 

 

En man hade gjort ett rökuppehåll två månader innan operation och tre veckor efter 

operation sedan hade han börjat röka igen. Han beskrev att han målat upp en målbild att 

ett rökuppehåll innan operation för att bli opererad men han hade sedan inte upplevt 

kravet på rökuppehåll efter operationen som lika viktigt. Han ansåg att hälso- och 

sjukvården borde varit mer tydlig med kravet på rökuppehåll även efter operation. Han 

uttryckte önskemål att tobaksavvänjaren skulle ha följt upp resultatet efter operationen 

mer noggrant. Han beskrev att han hade en plan med ett nytt mål i framtiden - att bli 

helt rökfri och uppgav att han kände sig tillräckligt stark för att klara det utan stöd och 

hjälp från hälso-och sjukvården. 

 

Informanterna tillfrågades om vad de, med sin erfarenhet av att vara rökare, trodde 

skulle vara effektivt när det gäller att sprida budskapet om tobakens skadeverkningar. 

Förslag som kom fram var skräckbilder om hur det kan gå om man inte gör ett 

rökuppehåll innan operation, att visa bilder på misslyckade operationer var ett annat 

förslag. Informanterna menade att personer som röker är trötta på tjat om rökning från 

myndigheter och vårdinrättningar. Hälso- och sjukvården måste visa att det är allvar, att 

det verkligen betyder något för hälsan, att det är viktigt att inte röka. 

 

”visa att så går det, folk tror inte att det är sant utan bara något som vården 

har hittat på för att de ska vara lite förmyndare så att folk får se” 

 

Flera av informanterna var tveksamma till förslaget som presenterats från nationellt håll 

med otäcka skrämselbilder på cigarettförpackningarna. Flera av informanterna tyckte 

istället att man borde låta skolelever få träffa en KOL-patient för att se hur rökningen 
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kan påverka kroppen som ett avskräckande exempel på hur det kan gå om man fortsätter 

röka. 

 
 
8 DISKUSSION 
 

Syftet med föreliggande studie var att belysa hur personer som röker och ska opereras 

upplevde sjukvårdens tvång att genomföra ett rökuppehåll för att bli opererad. 

Resultatet visar att rökare som tvingats till ett rökuppehåll i samband med operation 

upplevde tvånget negativt initialt. Men efter en grundlig information från läkare eller 

sjuksköterska om varför rökuppehåll krävdes samt en beskrivning om vilka medicinska 

fördelar ett rökuppehåll i samband med operation ger, ändrades den negativa 

uppfattningen. Som urval för att delta i studien valdes personer som gjort ett 

rökuppehåll två månader före operation, opererats och varit rökfria två månader efteråt. 

Samtliga informanter som deltog i studien hade uppgett till sjukvården att de hade gjort 

det rökuppehåll som krävdes.  Av intervjuerna framgick att informanterna tyckte det  

var viktigt att få veta varför ett rökuppehåll skulle göras. Informanterna uppgav att de 

aldrig hade gjort ett rökuppehåll i samband med operationen om de inte varit tvungna 

till det. Sex av åtta informanter var fortfarande rökfria då intervjuerna gjordes. Samtliga 

deltagare i studien uppgav i efterhand att det var positivt att hälso- och sjukvården 

ställde krav på patienterna att göra ett rökuppehåll för att bli opererade, det upplevdes 

viktigt för att få ett så lyckat operationsresultat som möjligt. Dessutom innebar kravet 

att sex av åtta informanter hade valt att fortsätta vara rökfria även efter avslutad 

behandling. Då intervjuerna genomfördes hade informanterna varit rökfria från två 

månader  till tolv månader efter genomförd operation. 

 

8.1 Metoddiskussion 
 

Lundman & Hällgren Graneheim (2012) beskriver att valet av metod och för- och 

nackdelar med metoden ska problematiseras och diskuteras i metoddiskussionen. 

Författaren i denna studie hade svårigheter att finna tidigare studier och litteratur som 

belyste personers upplevelse av att tvingas till rökuppehåll i samband med operation.  

 
8.1.1 Intervju som metod 
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Den kvalitativa intervjun är inte helt neutral som metod. Det är omöjligt att fritt mötas, 

oberoende av kontexten. Strategier för val av deltagare har betydelse för resultatets 

giltighet (Lundman et al., 2012). I denna studie användes ett ändamålsenligt och 

strategiskt urval dvs. man försökte finna personer som kan ge informationsrika 

beskrivningar av fenomenet och därigenom skapa underlag som kan svara till 

undersökningens syfte. Utifrån denna grund valdes personer som uppgett att de 

genomfört ett rökuppehåll två månader innan operation, blivit opererade och även 

uppgett att de varit rökfria minst två månader efter operation som urval. Henricson & 

Billhult (2012) menar att det är viktigare att hitta färre personer som kan ge rika 

beskrivningar av fenomenet än ett stort antal personer som inte har samma erfarenheter. 

Med utgångspunkt från denna kunskap valdes personer som uppgett för tobaksavvänjare 

att de genomfört ett rökuppehåll i enlighet med gällande riktlinjer i landstinget. I studien 

ingick åtta personer. Antalet ”nödvändiga” intervjupersoner beror på undersökningens 

syfte. Det kan vara svårt att veta hur många personer som behöver intervjuas för att 

uppnå mättnad. Kvale & Brinkmann (2009) beskriver att antalet deltagare i kvalitativa 

studier ofta tenderar att bli för litet eller för stort. Om underlaget är för litet är det svårt 

att dra slutsatser medan ett för stort material gör det omöjligt att göra ingående 

tolkningar av materialet. I föreliggande studie uppnåddes en mättnad då inga nya fakta 

kom fram efter sju intervjuer men en åttonde intervju genomfördes för säkerhets skull. I 

studien medverkar fyra män och fyra kvinnor i olika åldrar som blivit opererade för 

olika åkommor. Att både män och kvinnor finns med i studien är positivt för att tillföra 

bredd och variation, det är också en fördel att ha olika åldersgrupper representerade i 

svaren. Malterud (2002) menar att ett lyckat ändamålsenligt urval av deltagare kan ge 

alternativa tolkningsmöjligheter i analysen. Men urvalet i förhållande till resultatet kan 

alltid diskuteras. I föreliggande studie valdes personer som redan genomfört ett 

rökuppehåll och som fick berätta om upplevelsen av tvång att göra ett rökuppehåll i 

samband med operation. Man kan spekulera över hur resultatet blivit om man istället 

hade valt ut personer som fått besked att de skulle opereras, som försökt göra ett 

rökuppehåll men inte lyckats eller alternativt valt att inte genomföra rökuppehållet. Då 

hade resultatet blivit annorlunda. I riktlinjen om tobaksfrihet i samband med operation 

finns nämligen en skrivning som innebär att om patienten inte klarar av att göra ett 

rökuppehåll är det upp till den opererande läkaren att avgöra om operationen ska 

genomföras eller inte.  
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8.1.2 Datainsamlingsmetod  

 

Valet av forskningsmetod beror på vilket problem forskaren vill angripa och vilka 

frågeställningar man vill belysa. För att uppnå studiens syfte bedömdes enskilda 

intervjuer passa bäst som datainsamlingsmetod. Det är en datainsamlingsmetod som är 

lämplig att använda för förståelse av fenomen och situationer. Nackdelen med intervjuer 

är att de kan vara tids- och kostnadskrävande. Intervjuerna ska planeras, genomföras 

och dessutom innebär materialet ett omfattande efterarbete med utskrift, genomläsning 

och en omfattande analys. Ett annat alternativ hade varit att använda fokusgrupper som 

forskningsmetod. Då  hade man haft möjlighet att dra nytta av den interaktion som sker 

i ett fokusgruppssamtal. Metoden är också lämplig för att studera människors 

erfarenheter, motiv argument och värderingar. Fördelen med att använda 

fokusgruppsintervjuer istället kanske kunde varit att få en bredare åsiktskarta och 

möjlighet att gå på djupet (Henriksson, 2013). Samtidigt finns det en risk att man i en 

fokusgrupp blir styrd av övriga deltagares åsikter och kanske inte vågar berätta om sina 

egna erfarenheter kring tvånget på rökuppehåll. Innan intervjuerna påbörjades gjordes 

en provintervju med en tobaksavvänjare för att undersöka hur frågorna uppfattades och 

vissa korrigeringar i intervjuguiden gjordes efter denna intervju. Vid några intervjuer 

användes guiden fullt ut medan vid andra intervjuer kom svaren fram utan att frågan 

behövdes ställas under samtalet. Intervjuguiden upplevdes som ett stöd särskilt i de fall 

då informanten var fåordig i sina svar.  

8.1.3 Metod för analys 

 

Som analysmetod valdes kvalitativ innehållsanalys enligt Graneheim och Lundman 

(2004).  En fördel med kvalitativ innehållsanalys är att metoden kan anpassas till 

datamaterial av olika kvalitet och till forskarens erfarenhet och kunskap. Ju bättre 

datamaterial man fått fram och beroende på forskarens erfarenhet desto bättre blir 

resultatet (Granskär & Höglund-Nielsen, 2008).  För att vara säker på att samtliga frågor 

blev besvarade under intervjuerna användes en semistrukturerad intervjuguide. 

Eftersom intervjuerna i studien resulterade i en stor textmassa och tolkningen kan och 

bör göras på olika nivåer bedömdes kvalitativ innehållsanalys vara en bra metod för 

syftet. En fördel med kvalitativ innehållsanalys är att metoden kan anpassas på olika 

sätt, beroende på kvaliteten på data som samlats in och forskarens erfarenhet och 

kunskap. Detta innebär att ju större erfarenhet forskaren har desto bättre blir resultatet 

(Lundman et al, 2012).  
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Fokus vid kvalitativ innehållsanalys är att beskriva variationer genom att identifiera 

skillnader och likheter i textinnehåll. Det innebär enligt Graneheim och Lundman 

(2004) ett försök att läsa mellan raderna, ett försök att finna det underliggande 

budskapet och detta uttrycks på en tolkande nivå i form av teman. När det gäller 

giltighet kan det vara en fördel att vara en grupp eller flera personer som bearbetar och 

går igenom materialet. I en kvalitativ studie kan det vara negativt för giltigheten att vara 

ensam författare som är fallet i föreliggande studie. Samtidigt kan det vara en fördel att 

en person har genomfört alla intervjuer. Författarens handledare har i denna studie varit 

med under hela processen och samgranskat materialet. Detta har varit positivt både ur 

analyssynpunkt men även för att undvika att förförståelsen påverkat analysen. I 

föreliggande studie presenteras citat i texten från intervjuerna eftersom det är ett sätt att 

ge läsaren en möjlighet till att själv bedöma giltigheten (Lundman et al., 2012).  

Malterud (2002) menar att det är nödvändigt för varje forskare att klargöra för sig själv 

vilken betydelse forskarens egen förförståelse har för det som kommer fram i resultatet. 

Alla människor har skaffat sig en förförståelse genom de upplevelser och erfarenheter 

de har sedan tidigare i livet. Att förstå sin förförståelse till fullo kan man troligen inte 

göra då vi oftast inte är medvetna om att den finns. Risken är att man som forskare inte 

är medveten om den egna förförståelsen och därför inte kritiskt kan undersöka 

fenomenet och sin involvering. Det finns en risk att forskningen istället blir en 

reflektion av den egna upplevelsen (Dahlberg & Drew, 1997).  I en kvalitativ studie är 

forskaren delaktig genom att samspela under intervjun och kan på detta sätt vara 

medskapare av texten. Detta innebär att resultatet av en intervjustudie inte helt kan ses 

som oberoende av forskaren. (Granskär et al., 2008).  I en kvalitativ studie är det upp till 

läsaren att bedöma studiens överförbarhet och trovärdighet.                                                                                                                      

8.2 Resultatdiskussion 
 

Vid sammanställning och analysarbete av resultatet utkristalliserade sig ett tema som 

benämndes som ”Vägen genom ett rökuppehåll”. Att göra ett rökuppehåll är en process 

i flera stadier och det är en lång väg från att bestämma sig för att försöka göra ett 

rökuppehåll till att faktiskt ha genomfört det. Utifrån temat formades fyra kategorier. 

Det var mycket tydligt att en identitet som rökare fanns hos rökarna. Att ställas inför ett 

ultimatum att vara tvungen att göra ett rökuppehåll för att bli opererad skapade mycket 

ilska men ilskan övergick efter en tid till en motivation. I alla fall då man upplevt att 

man fått en adekvat information om varför kravet ställdes och vad det fanns för enskild 
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vinst  med ett rökuppehåll. Vid bearbetningen av texterna från intervjuerna 

utkristalliserades också betydelsen av stöd. Att det var viktigt att erbjudas stöd och att 

någon trodde på ens förmåga att klara av att göra en förändring. I den sista kategorin 

funderade informanterna över upplevelsen av att inte röka. Hur det kändes att inte röka, 

vilka erfarenheter som rökuppehållet gav samt hur de tänkte göra fortsättningsvis. 

 
8.2.1 Rätten att bli informerad 

 

I svensk sjukvård utgör HSL (Hälso- och sjukvårdslagen) grunden för all verksamhet. 

Enligt HSL är hälso- och sjukvårdens mål ”en god hälsa och vård på lika villkor för 

hela befolkningen” och det lyfts bland annat fram att den som vänder sig till hälso- och 

sjukvården skall, när så är lämpligt, ges information om metoder för att förebygga 

sjukdom och skador. Vid den första internationella konferensen ”Healthpromotion” i 

Ottawa Charter 1986 fastslogs att syftet med hälsofrämjande arbete är att garantera lika 

möjligheter och resurser för alla människor att uppnå god hälsa genom att skapa 

jämlikhet i hälsa för hela befolkningen. För detta behövs en stödjande miljö, tillgång till 

information, kunskap och möjlighet att göra hälsosamma val. I den nya patientlagen 

som kom 2015 står att patienten har rätt att få information om vad behandlingen och 

vården förväntas resultera i. Patienten har också rätt att få kunskap om vilka risker för 

komplikationer och biverkningar som finns med behandlingen samt hur personen själv 

kan påverka och förebygga sjukdom eller skada. Det är en patientsäkerhetsfråga att bli 

korrekt informerad om att ett rökuppehåll två månader före och två månader efter en 

operation kan påverka resultatet av en operation.  

 

Att informera om att ett krav finns på rökuppehåll för att bli opererad ställer stora krav 

på hälso- och sjukvårdpersonalen. I föreliggande studie bemöttes personalen med ilska 

och irritation över att kravet på rökuppehåll ställdes. Det kan kännas svårt för 

vårdpersonalen att ställa ett krav på rökuppehåll och en oro kan finnas över att kränka 

personens integritet. En artikel i tidskriften JAMA beskriver denna svårighet och några 

av hindren som kan finnas hos läkargruppen: 1) brist på kunskap om riskerna med att 

röka vid en operation, 2) tidspress, 3) osäkerhet om hur en rådgivning bör gå till, 4) brist 

på tilltro till att det finns bra avvänjningsmetoder, 5) rädsla för att förlora patienter och 

6) rädsla för att kränka patientens rätt att bestämma över sitt privatliv (Kuhler, 

Schroeder & Maa., 2013). 
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Daniel Nettle (2010) menar att för vissa personer kan livsstilen vara ett socialt beteende 

som främjar identiteten och ger en bild av vem man vill vara, identiteten kan upplevas 

lika viktig som hälsan. I föreliggande studie beskrev samtliga informanter  att de 

identifierade sig som riktiga rökare. De beskrev att rökningen hade varit en del av livet 

för dem, något de tänkt på varje dag.  Vissa livsstilar innehåller positiva aspekter 

samtidigt som de ger ökade hälsorisker. En del personer anser att valet av en livsstil 

som kännetecknas av risktagande och spänningssökande ökar det sociala anseendet, och 

att till exempel röka eller dricka alkohol kan upplevas positivt i vissa sociala situationer. 

I denna studie ingick personer som aldrig hade reflekterat över sin rökning. De trivdes 

med att vara rökare och upplevde att rökningen aldrig hade varit ett problem varken 

hälsomässigt eller ekonomiskt. Hälso- och sjukvården utgår ofta från att alla vet att det 

är farligt att röka och att alla rökare vill sluta innerst inne. Det kan vara svårt att bemöta 

en rökare som säger att de inte vill sluta röka. Det är en utmaning för vårdpersonalen, att 

vilja göra gott samtidigt som man måste ta hänsyn till varje människas rätt till 

självbestämmande (Medin et al., 2000).  

 

8.2.2 Krav på rökuppehåll 

 

Kravet som framfördes från sjukvården av läkare och sjuksköterskor uppfattades av 

informanterna initialt som att de var tvungna att sluta röka för att bli opererade. Att 

personalen istället pratade om att göra ett rökuppehåll några månader i förhållande till 

att sluta röka för alltid upplevdes inte som någon större skillnad. Kravet på rökuppehåll 

i samband med operation var känt hos de flesta sedan tidigare. De personer som skulle 

opereras för fetma var de som var bäst uppdaterade och medvetna om kravet på 

rökuppehåll. De hade läst i olika media och hört av kamrater som gjort samma operation 

att kravet på rökuppehåll fanns. Detta accepterades och de och gjorde som de blev 

tillsagda.  

 

Informanterna i föreliggande  studie som inte visste om kravet på rökuppehåll i 

samband med operation beskrev en ilska över att sjukvården ställer krav. De beskrev 

också att de tänkte att de inte brydde sig om kravet. Har man betalat skatt hela livet så 

kan de inte neka en operation. Men de informanter som beskrev ilska initialt beskrev 

sedan hur uppfattningen ändrades när de fick ordentlig information om varför kravet 

ställdes. Med en utförlig information kunde man lättare ta till sig budskapet. Det var 

viktigt att läkare och sjuksköterskor var tydliga med varför rökuppehållet ska göras och 
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en tydlighet med vad som annars kan hända. Det var viktigt med patientsäkerhetsfokus. 

När patienterna i denna studie förstod att läkaren menade allvar och verkligen inte 

tänkte operera utan rökuppehåll ändrades inställningen. Då beskrevs känslan istället 

som rädsla, att vara rädd att inte klara av kravet. De beskrev operationen som viktig att 

få utförd, de ville verkligen bli opererade. För att få operationen utförd var man beredd 

till det mesta. Patientens självbestämmande är centralt och en beteendeförändring kan 

inte uppnås om inte patienten själv tar ansvar för den. Patienter beskrivs vara mer 

benägna att följa rekommenderade metoder om de har förstått vad som behövs för en 

beteendeförändring och har värderat det för sin egen del i stället för att andra har tvingat 

dem att handla på ett sätt som är emot deras egen vilja (Nygårdh, Malm, Wikby et al., 

(2012); McCarley P (2009).  McCarley (2009)  menar att sjuksköterskor lägger mycket 

tid på att försöka förmå patienter som har ohälsosamma levnadsvanor att ändra sina 

vanor. En beteendeförändring kan inte uppnås om inte patienten själv fattar beslut om 

en förändring och också tar ansvar för genomförandet. Det är viktigt att hälso- och 

sjukvårdpersonalen ställer frågor kring levnadsvanor till patienter.  För att kunna 

identifiera de som är motiverade till förändring istället för att försöka motivera patienter 

som inte är intresserade av att förändra ett beteende. Informanterna i denna studie ansåg 

att det inte behövde vara något långt och komplicerat samtal utan det viktigaste var att 

vårdpersonalen fanns där och brydde sig om hur det gick. När hälso- och sjukvården 

ställer krav på rökuppehåll i samband med operation är detta mer komplext och man kan 

fundera över det etiska i att ställa krav på ett rökuppehåll. Engström (2011) menar att 

läkaren i varje enskilt fall måste göra en bedömning av den enskilde patientens 

möjligheter och risker. Men deltagarna i studien menade att en tydlig information om 

syftet och orsaken till kravet på rökuppehåll kan vara motiverande i sig. 

 

8.2.3 Empowement i en förändringsprocess 

 

Informanterna i denna studie beskrev att den första reaktionen på beskedet att vara 

tvungen till att göra ett rökuppehåll för att bli opererad var ilska. Samtidigt beskrevs just 

kravet, att hälso- och sjukvården ställde ett allvarligt menat krav, var det som gjorde att 

de faktiskt bestämde sig för att göra ett försök. De insåg att de var tvungna och ett krav 

som beskrevs av hälso- och sjukvården som nödvändigt att göra för att få en lyckad 

operation, vågade man inte trotsa. Samtidigt beskrev de att om inte kravet hade ställts så 

hade de aldrig gjort ett rökuppehåll, i alla fall inte vid den tidpunkten. I efterhand 

uttryckte alla informater en tacksamhet för att kravet på rökuppehåll hade ställts och de 
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var positiva till att hälso- och sjukvården vågar ställa krav på patienterna. Även de två 

informanter som hade börjat röka igen efter operationen uppgav att de var förvånade 

över att det gått så enkelt att göra rökuppehållet. Denna känsla tänkte de ta med sig till 

nästa försök att sluta röka som de planerade att göra.   

 

På det individuella planet handlar empowerment eller egenmakt om en persons makt att 

ta beslut och ha kontroll över sitt liv. En form av individuellt empowerment är så kallat 

patientempowerment, som uppstår när hälso- och sjukvårdspersonalens mål är att öka 

patientens förmåga att tänka kritiskt och ta självständiga och informerade beslut. 

(Nygårdh et al., (2012) . När man ska förändra en levnadsvana, eller ett beteende ställs 

stora krav på personen. Det handlar om empowement, att själv verkligen bestämma sig 

för att vilja göra en förändring. På det individuella planet handlar empowerment om en 

persons makt att ta beslut och ha kontroll över sitt liv. En form av individuellt 

empowerment är så kallat patientempowerment, som uppstår när hälso- och 

sjukvårdspersonalens mål är att öka patientens förmåga att tänka kritiskt och ta 

självständiga och informerade beslut. (Nygårdh et al. (2012) .  

 

Lindström et al., (2010) visade i en studie att de flesta patienter tar emot erbjudan om 

hjälp att göra ett rökuppehåll i samband med operation positivt. Resultatet i deras studie 

visade att de patienter som inte fått erbjudande om hjälp kände sig missgynnade när de 

lottades till den kontrollgrupp som inte erbjöd rökavvänjningsstöd. De flesta patienter 

och anhöriga förstår väldigt väl de påtagliga fördelarna med ett rökuppehåll i samband 

med operation. I efterhand var alla informanterna i denna studie mycket nöjda med att 

sjukvården ställde krav. Åsikter som att det borde vara krav vid alla operationer kom 

fram. Det framfördes också åsikter om vikten av att rätt personer ska få vård eftersom 

inte sjukvården har tillräckligt med resurser. En informant uppgav att om han inte 

opererats och varit tvungen att göra ett rökuppehåll så hade han aldrig varken försökt 

eller lyckats sluta röka. Att bli hänvisad till en tobaksavvänjare upplevdes som ett stöd. 

Samtliga informanter uppgav att de inte hade haft några större förväntningar innan 

besöket. Att få information om varför rökuppehållet var så viktigt och att i lugn och ro 

få information upplevdes dock som viktigt. Det var viktigt att få höra om de små 

blodkärlens reaktion på nikotin och om hur beroendeframkallande nikotin är. Det gjorde 

det lättare att förstå varför ett rökuppehåll var tvunget. Att besöka tobaksavvänjare 

uppfattades som ett stöd i processen att bestämma sig för att göra ett försök men även 
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stöd under resans gång mot ett rökuppehåll. Det empowerment som uppstår inom ramen 

för en god kommunikation mellan patient och sjuksköterska bygger på ett etablerat 

samarbete där patientens egenskaper, färdigheter och förmåga att hantera olika 

situationer och fatta beslut utvecklas. Patienten blir mer delaktig och aktiv i beslut som 

gäller den egna omvårdnaden. Patienter kan uppleva empowermentprocessen som 

positiv och känna ett ökat självförtroende, att de kan göra sin röst hörd och deltar då 

mer aktivt i beslut gällande den egna omvårdnaden ( Nygårdh et al., (2012); McCarley, 

(2009).   

 

Informanterna i denna studie hade svårt att beskriva vad det var som var bra med 

besöken hos tobaksavvänjare. De hade svårt att beskriva strukturen, hur besöken hos 

tobaksavvänjare var upplagda. Informanterna kom inte ihåg hur många besök de hade 

haft. Det upplevdes som oväsentligt att berätta hur det hade varit att göra rökuppehållet, 

det var något man bara hade gjort och lagt bakom sig. Informanterna berättade hellre 

hur det kändes efteråt, hur det var att vara rökfri. Samtliga informanter beskrev en 

känsla av genuint intresse hos tobaksavvänjaren och en vilja att det skulle gå bra för 

dem. Detta benämndes som mycket viktigt, att någon kände tilltro till deras förmåga. 

Att tobaksavvänjaren sedan hörde av sig under behandlingen för att följa upp hur det 

gick upplevdes som värdefullt. Informanterna beskrev att de inte ville göra 

tobaksavvänjaren besviken eftersom man upplevde ett genuint stöd från dem. Besöken 

beskrevs som samtal i en trevlig miljö, som ett samtal med en kompis, inga pekpinnar 

utan bara en genuin vilja att hjälpa till och vara ett stöd. Detta upplevdes som mycket 

positivt. Flera informanter beskrev också vilja att verkligen bevisa för tobaksavvänjaren 

att de var ärliga. En randomiserad studie från Danmark visar att kontakt med 

tobaksavvänjare är ett framgångsrikt koncept för att hjälpa patienter att göra ett rökstopp 

inför en operation (Möller et al., 2002). En interventionsgrupp erbjöds rökavvänjning 

sex till åtta veckor före planerad operation. Denna grupp fick samtalsstöd en gång i 

veckan fram till ingreppet hos sjuksköterska som var utbildad i rökavvänjningsmetodik, 

de som så önskade fick även gratis nikotinläkemedel. Kontrollgruppen fick nästan ingen 

information. Vid operationstillfället hade 64 procent av patienterna i 

interventionsgruppen slutat röka och det var signifikant fler än i kontrollgruppen. 

 

Socialstyrelsens nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder (2011) 

rekommenderar kvalificerat rådgivande samtal om tobak med tillägg av 
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nikotinersättningsmedel till personer som röker och ska opereras. Kvalificerat 

rådgivande samtal skiljer sig framför allt tidsmässigt från kortare rådgivning och kräver 

personal med specialutbildning i en teoribaserad eller strukturerad avvänjningsmetod. 

En sådan metod finns detaljerat beskriven av Holm Ivarsson et al, (2012). Utbildning i 

denna metod har under flera decennier genomförts till professionella runt om i Sverige. 

Samtliga tobaksavvänjare i denna studie har genomgått ovanstående utbildning och är 

diplomerade tobaksavvänjare. 

 

8.2.4 Omgivningens stöd och reaktioner  

 

Omgivningens stöd upplevdes som viktigt och de flesta hade positiva erfarenheter av att 

omgivningen berömt och stöttat i processen. En informant hade bemötts av avundsjuka 

istället för positiv uppmärksamhet för sitt rökuppehåll. I efterhand hade hon reflekterat 

över sitt eget beteende och insett att hon hade varit för kategorisk och sagt att det var 

enkelt att sluta röka. Hon hade försökt övertyga sina väninnor, som inte alls var 

motiverade att sluta röka, att göra samma sak. Efter ett flertal diskussioner och 

meningsskiljaktigheter bestämde hon sig för att byta strategi och istället berätta att hon 

upplevt att nikotinläkemedel varit ett stöd och utan läkemedel hade hon inte klarat att 

göra sitt rökuppehåll. Detta togs emot bättre av omgivningen. Några informanter 

beskrev att partnern hade slutat röka och någon hade även slutat snusa för att vara ett 

stöd. Någon uppgav att flera arbetskamrater också slutat röka när de sett att 

vederbörande hade lyckats. 

 

Personer som opererats för fetma beskrev att omgivningens reaktion på rökuppehållet 

var annorlunda. Efter operationen så var det ingen av informanterna som hade fått 

reaktioner eller uppskattning för att de lyckats göra ett rökupphåll i samband med 

operation. Allt fokus från omgivningen lades på hur mycket de hade lyckats gå ner i 

vikt efter operationen. När informanterna tillfrågades hur de upplevt sitt genomförda 

rökuppehåll beskrevs rökuppehållet som en obetydlig faktor som de varit tvungna att 

göra för att få operationen gjord.  Motivationen var att bli opererad och operationen 

beskrevs som oerhört viktigt. Informanterna uppgav att de hade kunnat ställa upp på 

nästan vilka krav som helst för att bli opererade. Detta var särskilt tydligt hos dem som 

opererats för fetma. 
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8.2.5 Kort intervention kan göra skillnad 

 

Upplevelsen av att ha genomfört ett rökuppehåll i samband med  operation beskrevs på 

olika sätt av informanterna. De medicinska fördelarna var stora men även känslan av att 

få ett bättre självförtroende.  Känslan beskrevs som en känsla av att vara stark, en känsla 

av bättre självkänsla över att ha klarat av en utmaning, det var viktigt. Informanterna 

beskrev en glädje och en tacksamhet för att kravet på rökfrihet i samband med operation 

hade ställts. Flera av informanterna uppgav att de aldrig hade slutat röka om de inte 

hade varit tvungna och tyckte till och med att kravet borde utökas till alla operationer. 

Sex av åtta intervjuade i denna studie uppgav att de var fortsatt rökfria vid 

intervjutillfället och hoppades förbli det resten av livet. I tidigare nämnda danska studie 

(Möller et al., 2002) kunde man se en varaktig signifikant effekt i de två studier som 

erbjudit kvalificerat rökavvänjningsstöd. I den danska studien var 22 procent 

kontinuerligt rökfria vid 12 månader jämfört med tre procent i kontrollgruppen. 

 

Syftet med att ställa krav på ett rökuppehåll i samband med operation är att minimera 

riskerna för komplikationer i samband med operation. Men även om patienterna blir 

uppmanade av hälso- och sjukvården att göra ett tillfälligt rökuppehåll, är det förstås 

önskvärt att de efter denna tidsperiod inte börjar röka igen. Det är viktigt att det i 

samband med kravet på rökuppehåll i samband med operation även erbjuds stöd och 

kontakt med utbildad tobaksavvänjare. I studier där man fått kvalificerad 

tobaksavvänjningsbehandling kunde man, till skillnad från studierna med kort 

rådgivning, fortfarande efter ett år se en signifikant mindre andel rökare i 

interventionsgruppen (Villebro, Pedersen, Möller & Tönnesen (2008); Sadr Azodi., et al 

(2009). Sammanfattningsvis visar dessa studier att kvalificerad rökavvänjning hos 

tobaksavvänjare i samband med operation ger en effekt som gynnar patientens hälsa inte 

bara på kort sikt utan också på längre sikt. 

 

8.3 Slutsats 
 

Ett krav på rökuppehåll i samband med operation bör framföras tydligt med korrekt 

information om varför det är viktigt med ett rökuppehåll och på vilket sätt ett 

rökuppehåll  kan påverka operationsresultatet. Tydlighet hos hälso- och 

sjukvårdpersonalen beskrevs som ett nyckelord av informanterna. Deltagarna i 

föreliggande studie uppgav att de var beredda att göra nästan vad som helst för att få 

operationen utförd. Denna studie tillför kunskap kring: 
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 Vikten av att vara tydlig i sitt budskap som hälso- och sjukvårdspersonal. 

 Vikten av att erbjuda stöd och hjälp hos tobaksavvänjare. 

 

8.4 Klinisk implikation  

 

Resultatet borde vara värdefullt för alla som träffar personer som röker och ska opereras 

men även för de som arbetar med tobaksfrågor och tobaksavvänjning inom hälso- och 

sjukvården. Att få veta vad det var som läkaren eller sjuksköterskan sa, som gjorde att 

personen faktiskt bestämde sig för att göra ett försök att göra ett rökuppehåll,  är en 

användbar kunskap. Föreliggande studie  har försökt belysa vad det var i samtalet  som 

upplevdes som ett stöd för informanterna.  Resultatet kan vara betydelsefullt att 

förmedla till nyutbildade tobaksavvänjare men kan även användas som ett 

kunskapsunderlag  till läkare eller den som informerar om att ett rökuppehåll krävs då 

man ska opereras. Föreliggande studie visar att det är viktigt hur informationen 

framförs, det verkar ha stor betydelse för patientens följsamhet. Att få veta hur hälso- 

och sjukvården bör informera och lägga fram kravet om rökuppehåll i samband med 

operation är viktigt. Givetvis är målet att få bästa möjliga operationsresultat för den 

enskilde men även resultatet för hälso- och sjukvården påverkas positivt. 

 

8.5 Förslag till fortsatt forskning 
 

Att göra en kvantitativ studie med ett större urval av rökare som ska genomgå elektiv 

kirurgi skulle vara intressant. Att undersöka hur rökare upplever att sjukvården ställer 

krav på rökuppehåll.  Om kravet på rökuppehåll ställdes i enlighet med de medicinska 

riktlinjer som finns. Om de som inte klarade att göra ett rökuppehåll blev de opererade i 

alla fall. Det vore också intressant att göra en undersökning som i föreliggande studie 

men med ett annat urval. Att fråga de personer som inte klarade att göra ett rökuppehåll 

och undersöka vad de hade för tankar kring kravet, och om de blev  opererade utan 

rökuppehåll. 
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Bilagor 

Bilaga 1 Patientinformation 

 
Till dig som har gjort ett tobaksuppehåll i samband med operation. 

- Inbjudan att delta i en intervjustudie. 

 

Jag heter Eva Åkesson, jag är legitimerad distriktssköterska och arbetar som 

folkhälsoutvecklare på Folkhälsoenheten i Landstinget Kronoberg. Jag kommer under 

hösten 2013 att genomföra en studie inom ramen för min magisterutbildning vid 

Linneuniversitetet. 

 

När personer som röker ska genomgå en operation finns en ökad risk för att drabbas av 

olika komplikationer i samband med operationen. Ett rökuppehåll i samband med 

operation förbättrar sårläkningen, minskar risken för infektioner och risken för att 

drabbas av allvarliga komplikationer i hjärta, blodkärl och lungor. Studier har visat att 

rökavvänjning i samband operation är ett av de mest effektiva sätten att minska 

kostnader och lidande som går att införa i sjukvården. Det är en rättighet för dig som 

patient att få information, stöd och hjälp för att klara av ett tobaksuppehåll detta för att 

operationsresultatet ska bli så bra som möjligt. 

 

Vilka kommer erbjudas att delta? 

Alla personer som har genomfört ett tobaksuppehåll före och efter operation. Syftet med 

studien är att undersöka vad du har för erfarenhet av att ha gjort ett tobaksuppehåll. 

Förhoppningsvis kan din medverkan och dina erfarenheter ge nya kunskaper som 

vårdpersonal kan använda i det fortsatta arbetet med tobaksfrihet i samband med 

operation. 

 

Hur går studien till? 

Du bjuds in till en enskild intervju där jag vill få veta dina erfarenheter av att göra ett 

tobaksuppehåll i samband med operation. Intervjun pågår i ungefär en till timme och jag 

kommer att spela in samtalet på band. Du får själv bestämma om du vill bli intervjuad 

på sjukhuset eller i din egen bostad. 

 

Frivillighet och samtycke 

Det är frivilligt att delta i studien och du kan när som helst, och utan förklaring avbryta 

ditt deltagande. Om du väljer att inte delta kommer det inte på något sätt påverka din 

vård och behandling idag eller i framtiden. Om du väljer att delta i studien kommer det 

du säger behandlas konfidentiellt, materialet kommer avidentifieras och ingen enskild 

persons åsikter kommer att kunna identifieras. 

Du samtycker till att delta i studien genom att läsa igenom och underteckna bifogad 

samtyckesblankett. 

 

Har du ytterligare frågor, kontakta gärna någon av nedanstående. 

Eva Åkesson 

Folkhälsoutvecklare/Distriktssköterska  

Folkhälsoenheten Landstinget Kronoberg 

eva.akesson@ltkronoberg.se 

0470-586393 

Handledare: Lena Lendahls 

FoU-ledare, lektor 

FoU Kronoberg/Linneuniversitetet 

lena.lendahls@ltkronoberg.se 

0709-844392 

mailto:eva.akesson@ltkronoberg.se
mailto:lena.lendahls@ltkronoberg.se
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Bilaga 2 Samtyckesblankett 
 

 
 
 

 

 

 

Studie kring Tobaksfrihet i samband med operation 

 

 

 

 

Jag samtycker till studien. Jag har blivit informerad om studien via skriftlig och muntlig 

information och har fått tillräckligt med tid att överväga mitt deltagande. Jag vet att jag 

när som helst kan avsluta mitt deltagande i studien. 

 

Jag är medveten om att mitt deltagande är helt frivilligt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

………………………………………………………………………………………… 

 

Underskrift      Datum 

 

 

 

 

 

 

………………………………………………………………………………………… 

 

Namnförtydligande 
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Bilaga 3 Intervjuguide 
 

 

Intervjuguide 

 
• Inledningsfrågor, ålder, kön, rökvanor, tidigare försök att sluta? 

 

• Berätta om dina känslor och tankar när du fick veta att du var tvungen att 

sluta röka för att bli opererad. 

 

• På vilket sätt fick du reda på att du behövde göra ett tobaksuppehåll och 

hur upplevde du budskapet du fick? 

 

• Hur ser du på ett krav på rökuppehåll kontra ett krav på att sluta röka i 

samband med operation? 

 

• Vilka erfarenheter har du av besöken hos tobaksavvänjaren? 

 

• Berätta om dina erfarenheter av att göra ett uppehåll med rökningen. 

 

• När du nu genomfört ditt rökuppehåll hur tänker du göra fortsättningsvis? 

 

Exempel på följdfrågor 

 

• Berätta mer… 

 

• Hur kändes det? 

 

• Hur menar du? 

 

 

 


