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SAMMANFATTNING 

Bakgrund: Inom primärvården möter läkare och distriktssköterskor dagligen patienter som 

söker hjälp för symtom som är direkt relaterade till rökning. Att arbeta sjukdomsförebyggande 

genom livsstilsförändringar är en viktig del av distriktssköterskans ansvarsområde. Enligt 

Socialstyrelsens (2011) nationella riktlinjer finns tydliga rekommendationer för hur 

distriktssköterskor ska gå till väga med patienter som söker hjälp för att sluta röka.  

Syfte: Syftet var att belysa distriktssköterskans erfarenheter av arbetet med rökavvänjning för 

patienter samt vilka arbetsmetoder de använder för detta. 

Metod: En kvalitativ metod användes och 14 semistrukturerade intervjuer utfördes med 

distriktssköterskor som arbetar med rökavvänjning inom primärvård i ett län i södra Sverige. 

Vid dataanalysen användes manifest kvalitativ innehållsanalys.  

Resultat: Analysen av data resulterade i två kategorier: Distriktsköterskans tillvägagångssätt 

och Faktorer som påverkar rökavvänjning med fem underkategorier under vardera kategori. 

Resultatet i studien visar att distriktssköterskornas arbetsmetoder vid rökavvänjning består av 

Motiverande samtal MI (Motivational Interviewing) och kvalificerade rådgivande samtal med 

patienter. Distriktssköterskornas erfarenhet är att dessa två arbetsmetoder är de mest effektiva 

att använda för att kunna finna ut hur beslutsam samt hur motiverad patient är till rökstopp 

och hur de tillsammans kan planera vägen dit. Distriktssköterskornas erfarenhet av 

rökavvänjningsarbetet är att det ger positiv energi när patienten lyckas bli rökfri.  Det ger 

också ny energi till att fortsätta med motivationsarbetet. En generell svaghet som konstaterats 

är bristerna i uppföljning av om patienternas rökfrihet varit varaktig efter avslutad behandling.  

Slutsats:  Motiverande samtal i kombination med nikotinersättningsmedel beskrevs av 

distriktssköterskorna som betydelsefullt i strävan efter att stödja patienter till rökfrihet. Stöd 

av kollegor i form av nätverksträffar, utbildning inom samtalsmetod samt arbetslivserfarenhet 

var viktiga delar för distriktssköterskorna och underlättade för dem i arbete med att försöka 

stödja patienter till varaktig rökfrihet.  

Nyckelord  

Distriktssköterska, rökavvänjning, motiverande samtal, erfarenheter.  

 



 
 

Abstract 

Background: In primary care physicians and district nurses faces on a daily basis patients 

seeking help for symptoms that are directly related to smoking. Working disease prevention 

through lifestyle changes is an important part of the district nurse's responsibility. According 

to the National Board of Health (2011) National guidelines there are clear recommendations 

for district nurses to proceed with patients seeking help to quit smoking. 

Objective: The objective was to highlight the district nurse practice and experience of 

working with smoking cessation for patients in primary care. 

Method: A qualitative method was used, and 14 semi-structured interviews were conducted 

with district nurses in Southern Sweden. The data was analyzed according to the method 

manifest qualitative content analysis. 

Results: The analysis of the data resulted in two categories: The primary nurse approaches 

and factors affecting smoking cessation with five sub-categories in each category. The results 

of the study show that the district nurses working methods consists of Motivational 

Interviewing, MI and qualified advisory conversations with patients and smoking cessation. 

District nurses common experience that these two methods are the two most effective to use 

to find out how determined and how motivated the patient is to quit smoking and how they 

together can plan the way to quit smoking. District nurses experience from smoking cessation 

is that it gives them positive feedback when they manage to get the patient non-smoking and 

it gives positive energy to continue with the motivational work. An identified general 

weakness are shortcomings in monitoring whether patients' abstinence has been sustained 

after the treatment is finished. 

 

Conclusion: Motivational interviewing and nicotine replacement medicine was described by 

the district nurses as important in the quest for supporting patients to quit smoking. Support of 

colleagues, training in communication technique in the form of network meetings and work 

were important parts of the districts nurses and facilitating them in their work is often very 

difficult and important task to try to support patients to smoke. 

Keywords 

Prime nurse, smoking, cessation, motivational interviewing, experience. 
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1. INLEDNING 
 

Socialstyrelsen gav ut Nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder 2011 om 

metoder för att förebygga sjukdom genom att stödja människors förändring av de fyra 

ohälsosamma levnadsvanorna tobaksbruk, riskbruk för alkohol, otillräcklig fysisk aktivitet och 

ohälsosamma matvanor. Riktlinjerna innehåller stöd för styrning och ledning av hälso- och 

sjukvården.  Metoderna som rekommenderas är kunskapsbaserade och innebär olika former 

av rådgivning om hälsosamma levnadsvanor, i vissa fall i kombination med läkemedel och 

andra hjälpmedel. Målet med riktlinjerna är att göra hälso- och sjukvården mer 

sjukdomsförebyggande. De fyra levnadsvanorna innebär ökad risk att drabbas av sänkt 

livskvalitet, allvarlig sjukdom och för tidigt död (Socialstyrelsen, 2011). Enligt Larsson 

(2012) är totalt rökstopp den mest effektiva åtgärden för hälsofrämjande samt 

sjukdomsförebyggande arbete. Att hjälpa patienter till rökstopp är en viktig uppgift som till 

största delen utförs av distriktssköterskor inom primärvården. Med denna studie vill 

författarna lyfta fram distriktssköterskornas erfarenheter av arbete med rökavvänjning. 

2. BAKGRUND 

2.1 Rökning  

 ”Rökning är idag en av de största enskilda orsakerna till sjukdom, lidande och förtida död i 

världen” (Holm Ivarsson, 2014). Årligen dör ca 6 miljoner människor i världen av sjukdomar 

orsakade av aktiv eller passiv rökning. Antal rökare i u-länderna stiger för varje år och följden 

blir att även dödligheten förmodas öka (ibid.). Av ca 9,8 miljoner svenskar (Statistiska 

centralbyrån, 2016) är ungefär 15 % daglig rökare (Folkhälsomyndigheten, 2015). Hälften av 

dessa närmare 1,5 miljoner rökare kommer att dö i förtid just på grund av rökningen. Det 

innebär att ca 6600 personer dör årligen i Sverige på grund av detta. Enligt Larsson (2012) 

visar forskningen på att rökare dör i genomsnitt 8-10 år i förtid än sin förväntade livslängd. 

Enligt Folkhälsomyndigheten (2015) får rökare även fler år med upplevd sämre hälsa och 

sämre livskvalitet än icke- rökare . Enligt Holm Ivarsson (2014) finns det ett 60-tal sjukdomar 

som har ett direkt samband med rökning, varav ett flertal sjukdomar är dödliga. De största 

sjukdomsgrupperna är hjärt- och kärlsjukdomar, lungcancer och Kronisk Obstruktiv 

Lungsjukdom (KOL). Hjärt- och kärlsjukdomar är den vanligaste dödsorsaken i Sverige. 

Rökning (Socialstyrelsen, 2014b) står för den största riskfaktorn till hjärtinfarkt, stroke och 

försämrad cirkulation i hjärtat. Försämrad cirkulation kan leda till hjärtinfarkt eller hjärtsvikt 
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och Claudicatio intermittens (fönstertittarsjuka). Ungefär var femte hjärtinfarkt och var tredje 

stroke kan tillskrivas rökning(ibid.). Ca 13 500 personer får hjärtinfarkt och stroke på grund 

av rökning varje år (Socialstyrelsen, 2014b). Tobaksrök är starkt cancerframkallande. Ett 

femtontal cancerformer har koppling till rökning och de vanligaste är, cancer i lungor, läpp, 

munhåla, svalg, matstrupe, magsäck och tjocktarm (Holm Ivarsson, 2014). I Sverige beräknas 

rökningen ligga bakom uppemot en fjärdedel av alla insjuknanden i cancer, vid lungcancer är 

det hela 90 procent som orsakats av rökning. Enligt Vårdguiden (2014) är rökning även en 

avgörande riskfaktor för kroniska lungsjukdomar. Oftast börjar det med luftvägsinfektioner 

som sedan blir kronisk bronkit, en sjukdom med hosta och slembildning. Den utvecklas ofta 

till en allvarligare form med tilltagande andnöd och trötthet när lungvävnaden börjar brytas 

ned. Denna senare form benämns KOL. Vid svår KOL blir den sjuke snabbt försämrad med 

konsekvenser som avmagring, benskörhet, hjärt- och kärlsjukdomar samt depression. Enligt 

Socialstyrelsen(2014b) drabbas 20 000 personer årligen i Sverige av KOL och 

lunginflammation på grund av rökning. En studie av Stäck, Forsberg, Högberg, Werr och 

Edgren (2012) gjord mellan år 2007-2010 visade  att flest antal vårdhändelser med inläggning 

i slutenvården utgjordes av tre kategorier, patienter med huvuddiagnos hjärtsvikt, KOL och 

patienter över 65 år. Enligt Statens Folkhälsoinstitut (2009) finns det ett starkt samband 

mellan ökad risk att drabbas av sjukdom och antalet cigaretter som röks per dag, antal år 

rökningen pågått samt debutåldern. Genomsnittsrökare röker 11-13 cigaretter per dag. Enligt 

Folkhälsomyndigheten (2015 orsakar tobaksrökningen stora kostnader för hälso- och 

sjukvården i Sverige varje år, och uppemot 2,2 miljarder kronor/ år är sjukvårdskostnaden 

som relateras till enbart rökning (ibid.). 

Enligt Vårdguiden (2014) är nikotin ett starkt beroendeframkallande gift som finns i tobak. 

Nikotinet påverkar beroendecentrum i hjärnan och gör att rökaren vill tillföra mer nikotin för 

att slippa abstinensbesvär. Nikotinet skapar en obalans i hjärnans belöningssystem och 

orsakar ett sug efter att röka eller snusa. Beroende kan delas in i fyra olika slag: 

- Fysiologiskt beroende, rökaren känner ett sug och får abstinensbesvär när det blir 

nikotinbrist. 

- Psykologiskt beroende, personen har en identitet som rökare.  

- Vaneberoende, man röker vid ett visst stämningsläge eller sammanhang, t ex efter 

måltid, för att ta en paus, vid telefonsamtal med mera.  

- Socialt beroende, röker i vissa sociala situationer, t ex på fest eller på fikapausen på 

jobbet(Vårdguiden, 2014). 
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2.2 Historiskt och fram till idag 

Lundqvist (2011)skriver att det var spanska och portugisiska sjömän som tog med tobaken till 

Europa från Västindien under 1700-talet. Bruket av tobak spred sig snabb med budskapet att 

det var nyttigt och hälsobringande. Även läkare använde tobak som läkemedel och det blev 

snabbt ett privilegium för överklassen att röka eller snusa. I slutet av 1870- talet uppfanns den 

första cigarettmaskinen i USA och år 1904 köptes den första cigarettmaskinen in i Sverige. 

Till följd av detta ökade konsumtionen ökade i Sverige och detta särskilt efter andra 

världskriget. Det var först under senare hälften av 1900-talet då kunskap om riskerna med 

rökningen blev mer allmänt kända som en viss minskning av rökning började synas 

(Lundqvist, 2011). Under början av 1900- talet var det i stort sett bara män som rökte och 

fram till i slutet av 1930-talet var det få kvinnor som rökte. Det var kvinnor födda på 1940-

talet som senare började röka och i denna åldersgrupp var fördelningen män/ kvinnor som 

rökte ungefär likställt (Löfdahl & Ström, 2007). Idag visar statistiken på en likartad fördelning 

mellan könen där 11 % kvinnor och 9 % män är daglig- rökare. Om även snusning inräknas 

ser användandet lite annorlunda ut och år 2014 var det 15 % kvinnor och 25 % män som var 

tobaksanvändare. Unga kvinnor mellan 15-17 års ålder är den åldersgrupp som ökar mest i 

antal rökare idag (Socialstyrelsen, 2014). Generellt sett bland ungdomar är det dock färre som 

röker idag än det var i början på 2000-talet (Folkhälsomyndigheten, 2015).     

2.3 Hälsofrämjande arbete 

Socialstyrelsen (2011) rekommenderar att patienter i större utsträckning ska erbjudas stöd från 

hälso- och sjukvården att förändra ohälsosamma levnadsvanor.  Socialstyrelsens 

rekommendationer att erbjuda åtgärder innebär ett effektivare utnyttjande av resurser inom 

hälso- och sjukvården. På kort sikt innebär det en ökad kostnad för hälso- och sjukvården i 

form av ökad tid som personal behöver avsätta samt ökad kostnad för kompetenshöjning och 

fortbildning. Utbildning behövs till ökad kunskap om och attitydförändring till 

sjukdomsförebyggande arbete. Det kommer även behövas fördjupad kunskap om 

ohälsosamma levnadsvanor och de av Socialstyrelsen (2011) rekommenderade riktlinjerna. På 

lång sikt kan det leda till besparingar i form av minskade sjukvårdskostnader för 

levnadsvanerelaterade sjukdomar. Enligt Holm Ivarsson (2014) har Hälso- och sjukvården en 

viktig roll när det kommer till att utföra ett hälsofrämjande arbete i kontakten med patient. En 

del i detta arbete är att förmedla kunskap om levnadsvanornas betydelse för den egna hälsan. 

Hälso- och sjukvården ska stödja individens möjlighet att öka kontrollen över sin egen hälsa 

och inte bara ge möjlighet till att bota sjukdom. Enligt hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) 

ska alla som söker vård, när det är lämpligt, ”ges upplysningar om metoder för att förebygga 
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sjukdomar eller skada” (Socialstyrelsen, 2011). Detta gör att patienten har en lagstadgad rätt 

att få kunskap om metoder som är sjukdomsförebyggande och kunskap om hur 

hälsotillståndet påverkas av levnadsvanor. Samtidigt har patienten ett ansvar för sin hälsa och 

att förebygga skada. I vårdkontakten ska vårdpersonal ta tillvara samt höja patientens egen 

kompetens(Socialstyrelsen, 2011). ”Patienten ska ses som en expert, resurs och 

samarbetspartner beträffande sin egen hälsa och vård” (Holm Ivarsson, 2014). Patienten ska 

stöttas i sin egen hälsoutveckling genom att öka sin egen tilltro och förmåga att bemästra sin 

situation. Enligt Socialstyrelsen (2011) är målet att stärka individens egna resurser och 

upplevelse av hälsa samt att genom sjukdomsförebyggande åtgärder minimera risken att bli 

sjuk eller återfå sjukdom.  

Sjukdomsförebyggande åtgärder (Socialstyrelsen, 2011) innefattar exempelvis rådgivning om 

tobak, riskfyllda alkoholvanor, otillräcklig fysisk aktivitet och ohälsosamma matvanor med 

mera. Det är hälso– och sjukvårdpersonalens roll att föra en dialog tillsammans med patienten 

med utgångspunkt från individens egen motivation och fokus på sin egen situation. Utifrån 

denna situation ska hälso- och sjukvårdspersonalen kunna erbjuda kunskap, arbetsmetod och 

stöd på ett patientcentrerat sätt (Socialstyrelsen, 2011). Enligt Vårdhandboken (2013) innebär 

patientcentrerad vård att patient ges möjlighet till att ta kontroll över sin egenvård och därmed 

ges ökad chans till välbefinnande. Viktiga faktorer är en tilltro till patientens egen förmåga, 

aktiv delaktighet och självbestämmande. Enligt Holm Ivarsson (2014) är det primärvården 

som har det största ansvaret för förebyggande arbete eftersom det är inom primärvården som 

det nära mötet med majoriteten av patienter sker. Alla patienter ska tillfrågas om sina 

levnadsvanor och erbjudas stöd och personliga råd om så patient önskar detta. Oftast är det 

när patient söker vård för något symtom som vårdpersonalen tar upp frågan om levnadsvanor. 

Enligt Larsson (2012) är tobaksberoende i form av daglig rökning något som borde betraktas 

som ett allvarligt sjukdomstillstånd väl värt att behandla då rökning är upphov till flera 

sjukdomstillstånd (se ovan).  Kull et al. (2008) betonar vikten av att primärvården fångar upp 

patienten tidigt, i och med detta ges större möjlighet till förebyggande arbete. Ett bra 

omhändertagande av patienten kräver därför tillgång till rökslutarstöd av utbildad personal 

som kan ge råd och motivation till rökstopp. Larsson (2012) menar att rökavvänjning tillhör 

sjukvårdens mest kostnadseffektiva insatser och det finns inget som kan konkurrera med ett 

rökstopp om målet är att förebygga allvarliga sjukdomar eller begränsa deras progress.  
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2.4 Motiverande samtal MI  

Samtalsmetoden Motivational Interviewing MI uppkom på 1980-talet av William Miller 

(Dart, 2011). MI-modellens grund utgörs av individens egen förmåga till självbestämmande 

och ansvar. Att varje människa har en egen förmåga att förändra sitt liv genom att själv hitta 

lösningar på sina problem och ansvara för sin hälsa (Dart, 2011: Holm Ivarsson 2012). 

Samtalsmetoden är användbar som behandling vid livsstilsförändringar (Dart, 2011). Enligt 

Thompson et al., (2011) lämpar sig MI- metoden särskilt vid rökavvänjning men även vid 

viktnedgång, ökad fysisk aktivitet och alkoholmissbruk.  

För att kunna motivera patienter till att försöka sluta röka krävs engagerad personal, detta 

enligt studier som Svensk sjuksköterskeförening gjort och som visar att bland annat 

Motiverande samtal (MI) är en av metoderna som kan användas (Svensk 

sjuksköterskeförening; SSF, 2008). MI utgår från var patienten befinner sig just nu i sin 

livssituation. Arbetsmetoden består av öppna frågor, uppmuntran och självmotiverande 

uttalanden. Att tillsammans med patienten utforska om tidigare erfarenheter, utmaningar och 

svårigheter (Larsson, 2012).  Syftet är att locka fram en ökad medvetenhet och reducera den 

ambivalens som kan finnas hos patienten och därmed underlätta förändring (SSF, 2008). 

Därifrån utarbetas en behandlingsstrategi för att få patienten motiverad till att genomföra 

hälsofrämjande livsstilsförändringar. 

Enligt Holm Ivarsson (2012) aktiverar MI- modellen patientens egen motivation till 

förändring, vilket gör att patienten har bättre chans till att delta, fortsätta och fullfölja sin 

behandling vid exempelvis rökstopp. Samtalsledaren är den som håller i samtalet och 

samarbetar tillsammans med patienten för att stödja dem till förändring. Inom primärvården är 

det oftast distriktssköterskan som är samtalsledaren(ibid). Enligt Miller och Rose (2009) har 

samtalsledaren en viktig roll för att kunna hjälpa patienten till en förändring av t ex 

rökavvänjning. Samtalsledarens kunskaper i metoden MI är helt avgörande för hur kvaliteten 

på samtalen blir(ibid). Utbildning i MI- metoden förbättrar kvaliteten och resultatet av 

samtalet (Östlund, Wadensten, Häggström & Kristofferzon, 2013: Rollnick, Miller & Butler, 

2009). Enligt Rollnick et al., (2009) har MI-modellen fyra grundprinciper: 

Lyssna till patienten – Samtalsledaren lyssnar aktivt på vad patienten säger samt visar 

intresse, empati och förståelse.  

Motivation- Hur motiverad är patienten och vilka skäl samt möjligheter finns till förändring.  
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Rättningsreflex- Samtalsledaren ska undvika att argumentera för förändring, detta kan leda till 

motstånd hos patienten. 

Empowerment- Samtalsledaren ska få patienten att känna makt över sitt liv genom ta fram 

patientens egna resurser och idéer.  

Enligt Holm Ivarsson (2012) använder samtalsledaren olika strategier i arbetet med MI. 

Öppna frågor- inbjuder till utvecklande och berättande svar. Reflektioner – samtalsledaren 

återberättar för att bekräfta det som framkommit under samtalet, det skapar en bekräftelse på 

det som sagts. Sammanfattning – görs för att klargöra, förstå och samla ihop det som 

framkom i samtalet. Bekräftelse- samtalsledaren bekräftar patientens styrkor och 

ansträngningar för förändring.   

 Enligt Larsson (2012) är frågan ” Röker du?” sällan lämplig då patienten kan uppfatta den 

som konfronterande och ett hot. Frågan ” Har du någonsin använt tobak?” ger utrymme till 

information om patienten är ex-rökare, rökare eller icke- rökare utan att det kan kännas som 

ett personligt påhopp för patienten. Frågor som” Hur ser du på ditt tobaksbruk?”, ”Har du 

funderat kring din rökning?” eller ”Är det OK om vi pratar några minuter om din rökning?” 

är exempel på öppna frågor som ger patienten utrymme utan att patienten ska känna sig hotad 

eller trängd(Larsson, 2012: Thompson et al. 2011). En fråga som ställs kan så ett frö på längre 

sikt till en förändring (Larsson, 2012). De flesta patienter har tankar på att sluta röka men 

deras motivation till förändring skiljer sig åt. Lämpliga följdfrågor kan då vara, ” Hur viktigt 

är det för dig att sluta röka?”, När skulle du vilja sluta?” eller ” Hur bredd känner du dig att 

sluta just nu?”(ibid.). Det finns patienter med låg motivation till förändring, dessa patienter 

kan erbjudas lungfunktionstest, kolmonoxid mätning eller ges förslag på att skriva dagbok för 

att kartlägga sin rökvana. Även olika skalor, till exempel Likertsskala kan användas, där 

patienten får uppskatta sin egna motivation från 1-10 där 1 är lägsta och 10 är högsta värdet 

på motivationen (McGrath, Zak, Baldwin & Lutifyya, 2014). När patienten själv får uttala och 

uppskatta sin grad av motivation kan detta sätta igång tankar hos patienten och ge resultat 

senare (Thompson et al. 2011). Om patienten är mottaglig för kunskap om vad rökningen kan 

leda till, till exempel cancer, KOL, hjärt- kärlsjukdomar kan det ha goda effekter för patienten 

att lyckas bli rökfri. Patienter med hög motivation, som har planer på att sluta röka har ett 

annat utgångsläge för ett lyckat rökstopp (Larsson, 2012).   
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2.5 Distriktssköterskans professionella förhållningssätt 

Enligt Kull et al.(2008)är den distriktssköterskeledda mottagningen ett komplement och hjälp 

för läkaren att ta medicinska beslut. Astma/ KOL -mottagning i primärvården har som 

målsättning att varje patient ska ges möjlighet till ett adekvat omhändertagande efter att ha 

fått sin diagnos ställd. Distriktssköterskan har ett stort ansvar att göra patienten delaktig i 

behandlingen samt medverka till en strukturerad och kontinuerlig uppföljning. Ett strukturerat 

och gott omhändertagande av varje patient medför stora vinster både för patienten själv samt 

samhället i övrigt (Kull et al. 2008). Enligt McGrath, Zak, Baldwin och Lutiyya (2014) är det 

av stor vikt att distriktssköterskan ställer frågor angående patientens rökning. I många 

situationer kan distriktssköterskan känna en tvekan inför att ställa frågor på grund av tidsbrist, 

rädsla för att patienten ska känna sig påhoppad samt osäkerhet på att kunna förmedla ett 

effektivt budskap till patienten( ibid). Hur distriktssköterskan jobbar med rökavvänjning i 

primärvården varierar mellan olika länder. Det som är liknande mellan olika länder är 

primärvården och dess distriktssköterskor är de som har det största ansvaret för 

rökavvänjningsarbetet. MI- modellen är den arbetsmetod som används av distriktssköterskor 

internationellt vid rökavvänjning ( Naughton et al. 2014).  

För att kunna kommunicera med patienten behöver distriktssköterskan ha ett professionellt 

och empatiskt förhållningssätt (Arlebrink, 2013). Det är interaktionen mellan dessa två 

förhållningssätt som leder till ett bra samarbete med patienten. Den hjälpsökande patienten 

har stor nytta av om distriktssköterskan har kunskap om samt erfarenheter kring psykologiska 

och sociala förhållanden i allmänhet. Detta underlättar förståelsen för den hjälpsökande och 

kan ytterligare bidra till att skapa en god relation mellan patient och vårdpersonal. Med 

professionell hållning menas att distriktssköterskan i sitt yrkesutövande strävar efter att leta 

efter det som gagnar patienten, både på kort och på lång sikt. Det innebär också att visa 

respekt och inte låta de egna behoven och känslorna styra. Att ha ett empatiskt 

förhållningssätt i vårdsituationen innebär att fånga upp och förstå patientens känslor och att 

distriktssköterskan sedan låter sig vägledas av detta (Arlebrink, 2013).  

2.6 Motivationsarbete  

”Motivation definieras som en strävan hos människan att leva ett så meningsfullt och 

självförverkligat liv som möjligt. Denna strävan är sammanfattningen av människans innersta 

natur: att vara konstruktiv, målinriktad, social och aktiv”( Revstedt, 2014).  

En grundläggande förutsättning för motivationsarbete betonar Revstedt (2014) är relationen 

mellan vårdpersonal och patient som kallas motivationsrelationen. Det finns sex viktiga 
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känslor som personalen behöver kunna förmedla för att kunna stärka patientens livskraft: 

Engagemang, hopp, tilltro, aktning, förståelse och ärlighet. Engagemang är det viktigaste, att 

vårdpersonalen bryr sig om patienten. Det är en stark positiv bekräftelse för patienten. Hopp 

är viktigt att kunna förmedla och patienten behöver att någon ger hopp till dess att patient 

själv orkar hoppas. Patienten behöver även känna att någon har tilltro, någon som tror på 

patientens egen förmåga och kapacitet. Här kan vårdpersonal lätt falla och ta över, att 

patienten istället lätt blir sjukförklarad. Aktning förmedlas genom att patient känner att den 

har ett värde som människa, oavsett handlingar. Känsla av aktning förmedlas inte bara med 

ord utan även med blick, kroppshållning och tonfall. Att vårdpersonal kan visa eller förmedla 

förståelse i en vårdrelation kan ha avgörande betydelse för det fortsatta arbetet. En patient kan 

känna sig missförstådd, aggressiv eller ensam. Därför är det viktigt att personalen kan visa 

empati och sätta sig in i patientens situation (Revstedt, 2014). Enligt Revstedt (2014) så 

behöver alla dessa fem olika känsloattityderna vara sanna och äkta för att slutligen kunna 

förmedla ärlighet. Hur ärliga och sanna individen lyckas vara mot sig själv speglas hur 

bemötandet blir mot andra. Holm Ivarsson (2012) sammanfattar ”att när patienten känner sig 

sedd, hörd, förstådd och accepterad av någon som verkligen är intresserad och har positiva 

förväntningar händer det något viktigt. Man blir motiverad och stärkt och växer som 

människa”(Holm Ivarsson, 2012,s. 5).  

 2.7 Teoretisk referensram 

2.7.1 Teorins världsbild 

Omvårdnadsteoretikern Dorothea Orem framställer människan som en rationell och 

handlingskraftig varelse. Detta gäller både sjuksköterskor och patienter. Människan har en 

inneboende förmåga och motivation till målinriktad behandling för att må bättre. Orem utgår 

från en grundläggande tes att om människor har de färdigheter och kunskaper som behövs för 

att hjälpa sig själv så kommer vederbörande också att göra det. Fokuseringen på människans 

generella benägenhet att genom målinriktade handlingar ta tillvara på sin egen hälsa är 

aktuellt och intressant utifrån en sjukvårdskontext. Den fokusering som finns på människors 

egna färdigheter och resurser är viktig i många sammanhang inom sjukvården. Teorin om 

egenvård är därför grundad i en verklighet som går att känna igen (Kirkevold, 2000). 

2.7.2 Egenvård 

Med egenvård menas när någon inom hälso- och sjukvården har bedömt att en person själv 

eller med hjälp av någon annan kan utföra en hälso- och sjukvårdsåtgärd. Dessa 

egenvårdsåtgärder varierar utifrån patientens sociala och kulturella erfarenheter. Det 
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grundläggande antagandet inom egenvårdsteorin är, enligt omvårdnadsteoretikern Dorothea 

Orem (2001), att egenvård är en aktivitet som utförs av personen själv. Hennes definition av 

egenvård är ” aktiviteter som den enskilde initierar och utför i syfte att uppehålla liv, hälsa 

och välbefinnande” (SSF, 2008). Omvårdnadens mål är att varje patient ges möjlighet att 

utveckla sin förmåga till egenvård och för att möjliggöra detta ska stöd och hjälp erbjudas. 

Patienten själv behöver vara delaktig för att främja sin egen självupplevda hälsa (SSF, 2008). 

Orem’s egenvårdsteori (2001) utgörs av tre olika kategorier. De olika kategorierna presenteras 

som teorin om omvårdnadssystem, teorin om egenvård samt teorin om brist på egenvård. 

Kategorierna tar upp begrepp som omvårdnad, att detta är en praktisk strävan och om 

egenvård som är en funktion hos människan för att uppnå god hälsa. Sjuksköterskans roll i 

teorin egenvård är att undervisa, stödja och vägleda patienten. Teorin om brist på egenvård 

påverkas av vilken förmåga till praktisk strävan patienten har samt hur egenvården utförs 

(Orem, 2001).  

3. PROBLEMFORMULERING 

Socialstyrelsen har gjort en uppföljande utvärdering av Nationella riktlinjer för 

sjukdomsförebyggande metoder 2011(Socialstyrelsen, 2014a) som visar att det är få patienter 

som blir erbjudna åtgärder till att ändra på ohälsosamma levnadsvanor. Hälso- och 

sjukvårdens personal som tillfrågades i enkäten uppgav att det erbjöds åtgärder till 

livsstilsförändringar inom, tobak, alkohol, kost och otillräcklig fysisk aktivitet till 3 % av alla 

patienter som söker vård. De tillfrågade patienternas enkätsvar visade att mindre än 1 % av 

patienterna hade uppfattat att de blivit erbjudna livsstilsförändringsåtgärder (Socialstyrelsen, 

2014a). Rökavvänjning inom primärvården borde enligt Nilsson (2007) vara ett högt 

prioriterat område då riskerna med tobaksrökning är många och skördar ett stort antal 

människoliv varje år. Några av de vanligaste kroniska sjukdomarna visar samband med 

rökning såsom hjärt- och kärlsjukdomar, kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL) och cancer. 

På samhällsnivå försöker man få bukt med detta problem genom att förbjuda rökning på 

offentliga platser, med höjda skatter och avgifter på tobak. På individnivå försöker man först 

och främst finna metoder för motivering av individer och därefter erbjuda olika former av 

stöd och hjälp till rökavvänjning (Nilsson, 2007). Det finns ett flertal arbetsmetoder för att få 

patienter att sluta röka. Exempel är motiverande samtal (MI) och kognitiv beteendeterapi 

(KBT) (Socialstyrelsen, 2011). Vi har inför denna studie emellertid hittat få studier som 

beskriver hur distriktssköterskor går tillväga med rökavvänjning samt vilka specifika 
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arbetsmetoder som används och hur dessa fungerar. Genom att med denna studie lyfta fram 

distriktssköterskors erfarenheter av arbetet vid rökavvänjning hoppas författarna på att det 

tobakspreventiva arbetet kan tydliggöras och ge tips till framtida distriktssköterskor på 

vårdcentral/ hälsocentral. 

4. SYFTE 
 

Syftet var att belysa distriktssköterskans erfarenheter av arbetet med rökavvänjning för 

patienter samt vilka arbetsmetoder de använder för detta.  

5. METOD 

5.1 Design 

För att uppnå syftet med studien valdes kvalitativ intervjustudie som metod med induktiv 

ansats (Kristensson, 2014). Kvalitativ forskning med induktiv ansats används ofta när 

människors upplevelser eller uppfattningar angående ett visst fenomen eller företeelse ska 

undersökas. ”Det betyder till exempel att det inte är själva tillståndet, sjukdomen eller 

ohälsan i sig som är i fokus, utan intresset ligger i stället i människans upplevelse och 

tolkning av sitt tillstånd, sin sjukdom eller ohälsa och hur hon beskriver det med egna ord” 

(Kristensson, 2014, s.116).  Syftet vid kvalitativ forskning är att nå en djupare samt mer 

detaljerad förståelse för det som studeras(Graneheim & Lundman, 2004). Detta kan endast 

göras genom att författaren själv befinner sig i och interagerar med deltagaren i dennes miljö. 

Författaren själv är aktiv i både själva datainsamlingen och sedan i 

analysprocessen(Kristensson, 2014).  

5.2 Urval 

I denna studie används ett ändamålsenligt urval (Polit & Beck, 2012) för att välja ut de 

deltagare som bäst passar för att svara på syftet av studien.   

Författarna kontaktade per telefon en samordnare för samtliga rökavvänjare i ett län i södra 

Sverige som gav sitt medgivande till att länets rökavvänjare fick kontaktas.  

Samordnaren informerade om att det fanns en kontaktlista med alla rökavvänjare i länet och 

deras kontaktuppgifter. Listan innehöll rökavvänjare som var verksamma både på lasarett och 

inom primärvården. Med samordnarens godkännande kontaktades först samtliga 34 

rökavvänjare via e-post med ett informationsbrev (Bilaga A). De distriktssköterskor som 
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avböjde att medverka i studien skickade svar tillbaka till författarna via e-post. De övriga som 

var verksamma inom primärvården kontaktades ungefär en vecka senare på telefon efter att 

informationsbrevet skickats ut. Telefonnummer som fanns på kontaktlistan gick till respektive 

vårdcentrals telefonkö. Författarna blev uppringda, fick framföra sitt meddelande och sedan 

ringde respektive rökavvänjare upp för bokning av tid samt plats för intervju. Deltagarna hade 

genom informationsbrevet som skickades via e-post bildat sig en uppfattning vad intervjun 

var tänkt att handla om och hade få eller inga frågor innan respektive intervju startade. 

Samtliga gav ett muntligt samtycke innan intervjuerna påbörjades. Inklusionskriterier var 

legitimerade distriktssköterskor inom primärvård (vårdcentral) och vara verksamma som 

rökavvänjare. Totalt tackade 14 rökavvänjare ja till att delta i studien och alla 14 arbetade på 

vårdcentral. 12 var distriktssköterskor och 2 sjuksköterskor. De två sjuksköterskorna hade 

mångårig erfarenhet av rökavvänjning därför inkluderades även dessa två. 

Distriktssköterskorna som inkluderades i studien var mellan 26-64 år, samtliga hade 

utbildning inom rökavvänjning och olika lång erfarenhet av arbetet, mellan 3-39 år. Samtliga 

deltagare var kvinnor. 

5.3 Datainsamling 

Datainsamling genomfördes med semistrukturerade intervjuer för att kunna få djup och bredd 

i materialet med en på förhand utarbetad intervjuguide (Lundman & Hällgren Graneheim, 

2012) där samtliga deltagare fick svara på samma frågor. Utrymme fanns för att ställa 

följdfrågor på det som deltagarna berättade om (Polit & Beck, 2012). Semistrukturerade 

intervjuer ansågs bidra till flexibilitet, frågorna kunde anpassas till vad som uppkom efter 

hand i respektive intervju istället för att frågorna ställdes i en särskild ordningsföljd. En 

intervjuguide (Bilaga B), skapad av författarna, användes under samtliga intervjuer för att 

säkerställa att de ämnen som var avsedda att undersökas, verkligen undersöktes. Efter första 

intervjun tillkom några frågor till intervjuguiden som var relevanta för kommande intervjuer 

(Bilaga C). Alla intervjuer genomfördes mellan den 30:e mars och 18:e april 2016. Deltagarna 

fick själva bestämma var intervjuerna skulle äga rum. Alla intervjuer genomfördes på 

deltagarnas egna arbetsplatser oftast i deras egna avskilda arbetsrum, två intervjuer gjordes i 

ett konferensrum. Alla intervjuer spelades in på voice app via mobiltelefon. Under de första 

fem intervjuerna deltog båda författarna för att skapa sig en uppfattning om innehållet i 

intervjuerna och skapa nyansering i samtalen. Resterande intervjuer gjordes var för sig med 

respektive deltagare. Följdfrågor användes efterhand med avsikt att följa upp deltagarens svar, 

styra tillbaka till forskningsfrågan eller få ett mer uttömmande svar. Intervjuerna varade 
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mellan 25-70 minuter i inspelad tid. Varje intervju avslutades med frågan om det var något 

ytterligare deltagaren ville delge eller tillägga till författarnas frågor. I flera av intervjuerna 

resulterade denna fråga i en sammanfattning av deltagarnas erfarenheter. Vid några 

intervjutillfällen tillkom ny information som gjorde att intervjun utökades. Samtliga intervjuer 

avidentifierades och text dokumentet kodades med nummer ett till fjorton. Transkriberat 

material kontrollerades mot ljudinspelning för att undvika att något misstolkats eller missats 

under transkribering.  

5.4 Dataanalys 

Efter varje intervju transkriberades materialet ordagrant snarast möjligt. Även skratt, pauser 

med mera inkluderades i texten. Data analyserades med en induktiv ansats genom manifest 

kvalitativ innehållsanalys (Graneheim & Lundman, 2004). Enligt Graneheim & 

Lundman(2004) används kvalitativ innehållsanalys med induktiv ansats då granskning och 

tolkning av texter i berättande form ska analyseras på ett neutralt sätt samt utifrån studiens 

syfte. Det som framkommer ur textanalysen, det vill säga texten från intervjumaterialet 

presenteras i kategorier och i underkategorier (Graneheim & Lundman, 2004).   

 Allt transkriberat material lästes igenom flera gånger av båda författarna enskilt för att få en 

övergripande förståelse om innehållet från intervjuerna. Meningsbärande enheter som utgör 

grunden för analysen (Lundman &Granheim Hällgren, 2012)  plockades ut enskilt för att 

sedan jämföras tillsammans av författarna och en diskussion fördes genom hela 

analysprocessen från meningsbärande enheter till skapandet av kategorier och 

underkategorier.  De meningsbärande enheterna kortas i sin ursprungstext genom 

kondensering (Lundman & Granheim Hällgren, 2012), texten blir mer lätthanterlig men 

innehållet bevaras. Den kondenserade texten abstraherades till koder, det vill säga innehållet 

sammanfattas av ett övergripande ord. Koderna sattes sedan samman till olika kategorier där 

kodernas innehåll var av liknande sort. Ur kategorierna plockades sedan underkategorier ut. 

Exempel på dataanalys visas i tabell 1. 

Tabell 1. Exempel på analysförfarandet 

Meningsbärande 

enhet 

Kondenserad 

meningsenhet 

Kod Subkategori Kategori 

”Vid första besöket 

pratar vi ganska 

mycket, detta 

Det är viktigt att 

hittar var 

patienten 

Tillvägagångssätt Motiverande 

samtal och 

lyhördhet 

Distriktsköterskans 

tillvägagångssätt 
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besök tar nästan 

alltid över en 

timme. Det är 

mycket man pratar 

om, livet som 

rökare, 

erfarenheter 

patienten har av att 

sluta röka, hur 

patienten själv vill 

gå tillväga för att 

bli rökfri”. 

befinner sig just 

nu i sin 

inställning till att 

lyckas bli rökfri. 

 

Många patienter 

vill ju att någon 

annan ska göra 

jobbet åt dem och 

helst slippa göra 

jobbet själva. När 

de inser att det inte 

finns någon quick 

fix så är det många 

som ger upp tidigt.  

Patienten önskar 

att någon annan 

kunde göra 

jobbet åt dem. 

Många ger upp 

tidigt. 

Patienten måste 

vara tillräckligt 

motiverad  

Tillräckligt 

motiverad 

Faktorer som 

påverkar till 

rökavvänjning 

      

  

5.5 Forskningsetiska överväganden 

Författarna valde att göra en egengranskning utifrån Etikkommittén Sydost blankett (Bilaga 

D) och utifrån denna egengranskning behövdes ingen ytterligare etisk prövning göras. Utifrån 

Vetenskapsrådet (2002) etiska principer ligger alltid det etiska övervägandet på forskaren för 

studien.  

Informationsbrev skickades via e-post till deltagarna i studien där deltagarna fick läsa om 

studiens syfte, att det var frivilligt att delta och att de kunde avsluta deltagandet när som helst. 

I informationsbrevet stod det att intervjuerna kom att spelas in.  
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Samtycke till deltagande gjordes när deltagare tackade ja till medverkande av studien. 

Författarna använde sig av ett muntligt samtycke då det inte ansågs nödvändigt med skriftligt 

på grund av att deltagarna var angelägna om att delta. 

Konfidentiellt, allt material avidentifierades och intervjuerna fick ett nummer mellan ett till 

fjorton. Efter transkribering har allt inspelat material raderats. Författarna har förvarat det 

transkriberade materialet så ingen annan obehörig har haft tillgång till detta.  

Nyttjandekravet, de uppgifter som samlats in har endast använts för studien och kommer inte 

att användas i något annat syfte(Vetenskapsrådet, 2002).  

Samtliga deltagare och samordnare kommer att få ta del av resultatet när studien är avslutad. 

Resultatet har redovisats så att enskild deltagare kan känna igen sig i de valda citaten men 

ingen deltagare går att identifiera.     
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6. RESULTAT 

Syftet var att belysa distriktssköterskans erfarenheter av arbetet med rökavvänjning för 

patienter samt vilka arbetsmetoder de använder för detta. 

Dataanalysen resulterade i två kategorier och tio underkategorier som presenteras i tabell 2.  

Under respektive underkategori finns utvalda citat från intervjuerna för att förtydliga vad 

resultatet visar. Citaten är numrerade med en siffra, där siffran representerar en deltagare 

mellan nummer 1-14.  

Tabell 2. Kategorier och underkategorier som framkommit i analysen 

Kategori Underkategori 

Distriktssköterskans 

tillvägagångssätt 

- Motiverande samtal och lyhördhet 

- Enskilda samtal 

- Grupper 

- Hjälpmedel vid rökavvänjning 

- Regelbunden uppföljning 

 

Faktorer som påverkar 

rökavvänjning 

- Stöd och uppmuntran 

- Manligt, kvinnligt eller individuellt 

- Stöd av kollegor 

- Utbildning och erfarenhet 

- Hindrande faktorer  

 

 

6.1 Distriktssköterskans tillvägagångssätt  

6.1.1 Motiverande samtal och lyhördhet 

Den metod som främst används som hjälp vid rökavvänjning är motiverande samtal. Flera av 

distriktssköterskorna berättar att de även brukar använda sig av en motivationsmätare vid 

första besöket med patienten. Mätaren består av en skala 1-10 (Bilaga E) och tre stycken 

frågor; ”Hur viktigt tycker du det är att sluta röka?”,” Hur säker är du på att sluta röka om 

du bestämmer dig för det?” och ” Hur beredd är du på att sluta röka just nu?” Patienten läser 

frågorna, får ta god tid på sig och sedan sätta mätaren på den siffra som denne tycker stämmer 

in. Hamnar atienten på 2-3 så är kanske inte motivationen så hög och det kan vara 

omgivningen som trycker på, patienten själv har kanske inte den rätta viljan. 
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Distriktssköterskorna berättar att om en patient hamnar så lågt, då brukar de runda av 

samtalet, ge ut en informationsfolder som handlar om rökning och sedan fråga om patienten 

vill att distriktssköterskan hör av sig om ett par veckor för att eventuellt träffas igen. Flera av 

distriktssköterskorna utrycker att det är viktigt att vara lyhörd i mötet med patient för att finna 

ut i vilken situation och i vilka tankar patienten befinner sig. Ett flertal av 

distriktssköterskorna betonar vikten av att möta patienten där den befinner just nu och att 

börja där. Alla patienter är individer och olika som personer. En distriktssköterska berättar om 

vikten av att scanna av en patient för att därefter ställa in vilket bemötande som ska ges.  

”Det kan ju komma in någon i rummet och vara 100 % motiverad, då behöver man ju inte 

jobba med några motivationsskalor för att finna ut var patienten är. Där kan man börja med 

en gång” (Intervju nr 8). 

”Det stora är motivationssamtalet, inte fakta. Det kan bli väldigt ingående samtal om 

familjen, psykisk hälsa, balans när man ska sluta. Det blir rätt djupa samtal ibland om andra 

ämnen” (nr 7).  

6.1.2 Enskilda samtal 

Alla distriktssköterskor som även kallas rökavvänjare i denna studie jobbar med individuell 

rökavvänjning och fem av dem jobbar även med rökavvänjning i grupp. Den individuella 

rökavvänjningens tillvägagångssätt utformas med fyra till tio träffar tillsammans med 

distriktssköterskan. Det första tillfället består av ett timslångt besök på vårdcentralen, övriga 

tillfällen kan ibland bestå av telefonuppföljning detta ofta på grund av att patienten har svårt 

att komma ifrån sitt jobb. Telefonuppföljning bestäms i samråd med patienten. Den 

sammanlagda behandlingstiden för rökavvänjning brukar bestå av ett halvår. Flera av 

distriktssköterskorna har uppföljningar där de har kontakt per telefon med sina patienter långt 

efter att de avslutat sin individuella rökavvänjning, uppemot två år eller längre i vissa fall.  

6.1.3 Grupper 

Resultatet i denna studie visar på att de fem distriktssköterskor som jobbar med grupper följer 

till största del författaren och psykologen Margareta Pantzar (2013) modell ur boken 

”Tobaksfritt liv- Funderat på att sluta röka eller snusa?” . Första tillfället består av ett 

individuellt samtal med endast patient och distriktssköterska där man försöker ta reda på hur 

motiverad patienten är och om den behöver någon form av hjälpmedel såsom 

nikotinersättningsmedel eller Champix®. Detta första enskilda samtal med patienten är viktigt 

oavsett om patienten sedan ska delta i avvänjningsgrupp eller enskilt. Visar det sig att de 
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patienter som deltar i ett individuellt samtal själva är redo och tillräckligt motiverade kan en 

grupp startas i gång med fyra till sju deltagare. Gruppen träffas sedan en gång i veckan under 

sju till åtta tillfällen. Uppföljning i grupperna sker efter tre månader, sex månader och efter ett 

år. Det är distriktssköterskorna som sammankallar för uppföljning genom kallelseutskick till 

patienterna. 

”Grupper är ju bra för de ger varandra väldigt mycket och det upplever grupperna själva 

också. De stöttar varandra med tips och råd” (nr 3). 

En av distriktssköterskorna visar ibland på sina gruppträffar bilder på rökare i olika 

sammanhang från förr när det ansågs som elegant att röka. Dessa bilder sätter alltid igång 

livliga diskussioner i gruppen. Några distriktssköterskor ger också förslag till sina patienter 

om litteratur att läsa som handlar om stöd till patienten vid rökavvänjning. En annan 

distriktssköterskas tillvägagångssätt vid gruppträffar är att bjuda in en läkare till gruppen som 

berättar om fördelar med att sluta röka och att det aldrig är försent att sluta. Personal från 

apoteket brukar också bjudas in för att berätta om vilka hjälpmedel för rökavvänjning som 

finns. Även dietist kan bli inbjuden om gruppen har frågor eller oro kring viktuppgång. De 

olika professionerna bjuds in av distriktssköterskan beroende på behovet i gruppen. En 

distriktssköterska berättar om hur hon försöker få med make, maka eller sambo till de 

patienter som deltar på gruppträffarna då det kan underlätta att sluta röka. Att båda partner i 

ett förhållande försöker sluta samtidigt leder ofta till att parterna sporrar varandra till 

rökfrihet. I ett av fallen är det en man som följer med sin fru som stöd på rökavvänjning. Han 

har inte själv tänkt sluta röka utan endast sitta med som stöd och sällskap. Det hela slutar dock 

med att mannen slutar röka, blir engagerad och går in i andra rökavvänjningsgrupper och 

berättar om sin resa.  

”Allt som står i denna bok har jag ju hört sägas av mina patienter. De känner igen sig när de 

läser den, cigaretten är en kär vän och det är en sorg att bli av med den” (nr1). 

6.1.4 Hjälpmedel vid rökavvänjning 

Flera av distriktssköterskorna använder sig av en rökdagbok i arbetet med rökavvänjning. 

Patienten gör en registrering av sin cigarettkonsumtion för att göra en bedömning av hur 

nödvändig varje cigarett är (Bilaga F). Genom att föra ett schema över cigarettkonsumtionen 

går det att få ett mönster över personens rökvanor och hur starkt behovet är. Schemat kan 

sedan vara till hjälp för patienten att se vilka cigaretter som är möjliga att avstå efter hand. 
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Resultatet i denna studie visar att distriktssköterskornas gemensamma erfarenhet av patienters 

rökvanor är att den första cigaretten på morgonen oftast är den som är svårast att avstå från.  

Ett annat hjälpmedel i rökavvänjningen och som en del distriktssköterskor använder sig av är 

”Fagerströms beroendeskala”- mätning av nikotinberoendet (Bilaga G). Med hjälp av 

poängskala räknas nikotinberoendet ut för att kunna ge råd om rätt dos av nikotinläkemedel. 

Läkemedel som hjälpmedel används av många patienter enligt distriktssköterskorna. 

Förstahandsvalet är nikotinersättningsmedel som tuggummi, plåster eller tabletter. 

Andrahandsvalet är Champix® som är ett receptbelagt läkemedel i tablettform, den används i 

12 veckor med rökstopp i den andra veckan av behandlingen. Under dessa 12 veckor med 

Champix® är det viktigt att patienten ändrar sina vanor för att lättare kunna stå emot 

cigaretter när tablettbehandlingen är över och suget efter cigaretter återigen kan uppstå. 

Distriktssköterskorna går igenom med patienten vilka hjälpmedel som finns att tillgå, i första 

hand rekommenderas receptfria nikotinersättningsmedel och i andra hand receptbelagda 

Champix®. Erfarenheterna var att en del patienter var inställda på att få Champix® redan från 

början. De som önskar detta får det utskrivet efter kontakt med läkare. Flera av 

distriktssköterskorna påtalade vikten av att informera patienter om Champix® biverkningar 

som kan bestå av obehagliga drömmar, sömnbesvär och depression. Viktigt är också att 

anpassa dosen individuellt för varje patient. 

”Det finns de patienter som har bekymmer med Champix®, de tål inte Champixbehandlingen 

riktigt, man kan då minska på dosen. Ta kanske varannan dag, eller kanske bara ta en halv 

tablett fast att rekommendationen är att inte dela, det får bli individuellt” (Intervju nr 1). 

6.1.5 Regelbunden uppföljning  

Samtliga distriktssköterskor anser att uppföljning i form av återträffar med 

rökavvänjningsgruppen eller individuellt gynnar patienten. På så vis blir det både ett stöd och 

lite press på patienten att hålla sig rökfri, då risken att återfalla generellt sett är hög. 

Distriktssköterskorna uppskattar att cirka 30 % av patienter som deltar i rökavvänjning blir 

varaktigt rökfria. En del distriktssköterskor har kontinuerliga återträffar efter tre månader, sex 

månader och efter ett år. Ett fåtal distriktssköterskor kallar inte till återträffar utan erbjuder 

patienten att själv återkomma vid behov. De distriktssköterskor som arbetar både med 

rökavvänjning samt astma/ KOL- mottagning får en naturlig uppföljning av de patienter med 

lungsjukdom, som slutat röka, då de har regelbundna återbesök till mottagningen. Samtliga 

distriktssköterskor har en önskan att en ökad kontinuerlig uppföljning av rökstopp under en 
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längre tid , upp till flera år ska vara möjlig, vilket det inte är i dagsläget. Flertalet 

distriktssköterskor påtalar att det är tidsbrist som är den stora orsaken till att uppföljning inte 

kan utföras i den mån som egentligen önskas. 

6.2 Faktorer som påverkar rökavvänjning  

6.2.1 Utbildning och erfarenhet 

Resultatet visar i denna studie att gemensamt för de 14 distriktssköterskor som intervjuas är 

att de har någon form av utbildning inom rökavvänjning. Några har fått sin utbildning genom 

Kronisk obstruktiv lungsjukdoms- utbildning, (KOL) och vissa har gått utbildning för 

psykologen och författaren Barbro Holm Ivarsson på 90-talet. Hälften av rökavvänjarna har 

fått sin grundutbildning eller gått kurs och blivit diplomerade rökavvänjare av länets 

samordnare och vid ett par utbildningstillfällen tillsammans med psykologen och författaren 

Margareta Pantzar. Utöver de utbildningar som distriktssköterskorna har tillkommer 

regelbundna nätverksträffar som samordnare i länet kallar till. Samordnare är också den som 

numera håller i utbildningen till diplomerade rökavvänjare. Nätverksträffarna sker en gång 

per termin och där kan distriktssköterskor utbyta tankar, idéer få råd samt stöd av varandra. 

Distriktssköterskor som deltar i dessa träffar upplever att träffarna tillför mycket och det 

stärker dem i sitt arbete med rökavvänjning. Gemensamt för de distriktssköterskor som har 

arbetat längre tid är att de upplever en trygghet i sin yrkesroll som rökavvänjare. Generellt 

upplever samtliga rökavvänjare att de själva styr över sin tid och hur de lägger upp sitt arbete.  

Resultatet i vår studie visar att distriktssköterskorna tycker det är ett ansvarfullt arbete att 

jobba hälsofrämjande och att det ger kickar när patienter lyckas bli samt förbli rökfria. 

Distriktssköterskornas gemensamma erfarenhet av rökavvänjningsarbetet är att det ger positiv 

energi när patienten lyckas bli rökfri.  Det ger också ny energi till att fortsätta med 

motivationsarbetet och att jobba vidare med befintliga samt nya patienter som behöver hjälp 

med rökavvänjning. 

Resultatet i studien visar på att samtliga 14 distriktssköterskor följer Socialstyrelsens (2011) 

Nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande arbete avseende rökavvänjning. 

Socialstyrelsen rekommenderar MI och kvalificerat rådgivande samtal vid rökavvänjning. 

Tolv distriktssköterskor har utbildning i Motiverande samtal MI och jobbar på detta sätt. Två 

distriktssköterskor har ännu ingen utbildning men önskar att få gå MI-utbildning, de två 

använder sig istället för kvalificerat rådgivande samtal.  
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6.2.2 Stöd av kollegor 

Några få av distriktssköterskorna önskar mer stöd i sitt dagliga arbete med rökavvänjning. En 

del har mindre erfarenhet eller saknar en kollega att vända sig till när det dyker upp frågor och 

funderingar i det dagliga arbetet med rökavvänjning. Flertalet av distriktssköterskorna 

upplever dock att de har stöd i sitt arbete då de är fler på samma arbetsplats som jobbar med 

rökavvänjning. Några av distriktssköterskorna uppger att det är ett stöd i arbetet att jobba i par 

och vid träffarna med hela grupper är det skönt att kunna reflektera tillsammans efteråt.  

Distriktssköterskor uppger att de även kan känna stöd av andra kollegor t ex läkare och övriga 

sjuksköterskor som inte jobbar med rökavvänjning. Samtliga upplever att deras arbete är 

prioriterat. En del av distriktssköterskorna har ett mer nära samarbete med läkarna än andra.  

” …Alla läkare här jobbar på samma sätt, sedan är det så att någon läkare är något mer 

benägen att komma och hämta mig för ett snabbt möte med patienten” (nr6). 

6.2.3 Samarbete mellan professioner  

En av distriktssköterskorna berättar om sitt samarbete med läkarna. En del patienter som varit 

på läkarbesök och fått Champix® utskrivet uppmanas att vänta med att börja med läkemedlet 

tills patienten varit hos rökavvänjaren. Läkarna brukar alltid hänvisa till besök hos 

rökavvänjaren först. För att patienten ska få ett ansikte på rökavvänjaren så brukar en del av 

läkarna gå och hämta rökavvänjaren så denna kan presentera sig lite snabbt på läkarbesöket. 

Detta gör att patienten får en känsla av vem rökavvänjaren är och detta gör det kanske lättare 

att komma till det första besöket.  

”Ibland kommer läkaren in för att hämta mig så att jag kan presentera mig så att patienten 

har ett ansikte på vem jag är när jag sedan kallar tillbesök. Det tror jag är en vinst att vi 

jobbar på detta sätt” (nr 6).   

6.2.4 Manligt, kvinnligt eller individuellt 

Resultatet visar skillnad i distriktssköterskornas uppfattning angående manligt, kvinnligt och 

individuellt. Några av distriktssköterskorna beskriver att de tydligt ser en skillnad i 

rökbeteende mellan kvinnor och män. Dessa distriktssköterskor beskriver männens rökning 

som ett mer fysiskt beroende, ett uttalat nikotinberoende. Männen uppfattas att ha mer 

struktur och slutar ofta tvärt när de väl bestämmer sig för att sluta röka. Enligt några 

distriktssköterskor kan en tänkbar anledning vara att männen i större utsträckning än kvinnor 

ersätter cigaretter med snus. Kvinnornas rökning är mer förknippat med känslor, tröst och 

belöning. Att få ta en paus och belöna sig själv med en cigarett efter att t.ex. ha storstädat hela 
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huset, eller som tröst när något känns jobbigt och svårt. Övriga distriktssköterskors 

erfarenheter visar på att det inte finns någon skillnad mellan kvinnor och mäns rökning. Utan 

är istället något helt individuellt där vanan eller beroendet styr individens rökning.  

 

6.2.5 Hindrande faktorer 

Ansvaret för att bryta en vana ligger hos patienten själv enligt flera distriktssköterskor. Många 

patienter vill sluta röka men när de kommer till avvänjning, inser allvaret och att det inte finns 

någon ”quick fix” så är det många som ger upp tidigt. En del patienter vill att någon annan ska 

göra jobbet åt dem och vill helst slippa göra något själva, detta blir till en hindrande faktor 

enligt distriktssköterskorna.  

”Vill inte patienten själv så kommer den ju oftast inte till fler besök” (nr 5). 

 En distriktssköterska berättar om hur hon tillsammans med patienten kan göra upp en plan för 

hur patienten ska kunna ändra på sina vanor och rutiner. Hon kan tillsammans med patienten 

begränsa utrymmet där denne får röka genom att t ex gå till framsidan av huset istället för på 

baksidan där ingen kan se.  

”Det blir jobbigt att röka och det kan bli att de tänker, jag hoppar över den cigaretten 

istället” (nr 6).  

Erfarenheten bland distriktssköterskorna som jobbar med rökavvänjning är att 

motivationsgraden är lägre hos de patienter som kommer på remiss från läkare än hos de 

patienter som själva sökt upp vårdcentral för att få hjälp med rökavvänjning.  

”Ibland så kan det ju vara så att det kommer en patient på remiss och patienten är inte alls 

med på att sluta röka. Då kan vi inte börja. Jag säger till patienten: Nu har jag fått en remiss 

här, hur ställer du dig till det här med rökningen? En del säger då öppet och ärligt att nej jag 

vill inte sluta, inte än i alla fall. Nej, då går det ju inte heller”(nr 9). 
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7. DISKUSSION 

I diskussionen kommer först en Metoddiskussion om hur arbetet har utförts under studiens 

gång och i Resultatdiskussionen diskuteras sedan studiens resultat i relation till övrig 

forskning inom området.  

7.1 Metoddiskussion 

I metoddiskussionen diskuteras för- och nackdelar med den valda metoden, forskarnas 

förförståelse samt studiens tillförlitlighet utifrån begreppen trovärdighet, pålitlighet, 

tillförlitlighet och överförbarhet.  

Syftet med studien var att belysa distriktssköterskans erfarenhet av rökavvänjning inom 

primärvården. För att bäst besvara syftet användes en kvalitativ metod. Ansatsen som valdes 

var induktiv eftersom denna metod var lämpligast att beskriva distriktssköterskans 

erfarenheter. Enligt Lundman och Hällgren Graneheim (2012) innebär induktiv ansats en 

förutsättningslös analys av texter som grundar sig på utskrifter av inspelade intervjuer.  

7.1.1 Trovärdighet 

Trovärdighet innebär att studien utförts på ett sätt som förstärker trovärdigheten av resultatet 

(Polit & Beck, 2012).  Graneheim och Lundman (2004) beskriver att variation i urval gällande 

kön, ålder och deltagare med olika perspektiv bidrar till att det blir en variation av det 

studerade fenomenet, vilket ökar trovärdigheten.   

Studiens 14 deltagare hade olika erfarenheter utav rökavvänjning inom primärvården. 

Deltagarna hade olika lång yrkeserfarenhet och ålder. Alla deltagare var kvinnor då det endast 

var kvinnor som jobbar med rökavvänjning i den tillfrågade regionen. Utifrån syftet valdes 

deltagare som var distriktssköterskor inom primärvården och med erfarenhet av arbete inom 

rökavvänjning. 12 av deltagarna var utbildade distriktssköterskor och diplomerade 

rökavvänjare. Två deltagare var sjuksköterskor med annan utbildning inom rökavvänjning 

men med mångårig yrkeserfarenhet inom området, vilket gjorde att dessa två inkluderades.  

Forskarna anser att deltagarnas olika långa erfarenheter av rökavvänjning stärker studiens 

trovärdighet.  

Denna studie riktade sig mot deltagare inom primärvården. Intressant hade varit att se om 

resultatet hade skiljt sig ifall studien hade inkluderat all personal som jobbar med 

rökavvänjning inom regionen, som t ex personal som jobbar med patienters rökstopp inför 

operation.  
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7.1.2 Pålitlighet 

Finns inte pålitlighet kan trovärdighet inte uppnås (Polit & Beck, 2012).  

Insamlingsmetoden kan påverka studiens trovärdighet enligt Carlsson (2012) och det är av 

stor betydelse hur frågorna ställs under intervjuerna. Resultatet kan bli olika beroende på 

formuleringarna, varför det är viktigt att i förväg pröva frågorna. Intervjuaren bör vara 

observant på allt vad som sägs under intervjun, detta för att säkerhetsställa att det verkligen är 

incidenter avseende den definierade aktiviteten som insamlas. Intervjuaren behöver också 

vara lyhörd för att den insamlade informationen är förstahandsinformation och att den 

verkligen har observerats av deltagaren själv.  

Frågorna som ställdes till deltagarna under respektive semistrukturerad intervju (Kristensson, 

2014) utformades utifrån en intervjuguide med öppna frågor. Författarna tillät deltagaren att 

sväva ut inom det tillfrågade området med frågor som ” kan du utveckla det?” eller ”hur 

tänkte du då?”. Frågeguiden fanns för att hitta tillbaka till det fenomen som skulle studeras så 

det inte svävade ut utanför ämnet. Efter första intervjun tillkom några frågor till frågeguiden 

som författarna ansåg tillföra information i kommande intervjuer. Första intervjun kan i 

efterhand ses som en pilotstudie då författarna reflekterade över vilka frågor skulle ställas 

under resterande intervjuer- ger frågorna svar på syftet, hur lång intervjutiden ungefär kan 

vara med mera. Att alla deltagare får samma frågor stärker pålitligheten. Författarna hade 

endast liten/ begränsad erfarenhet av att intervjua, vilket kan ha påverkat resultatet. Enligt 

Trost (2010) är rädsla för tystnad under intervju inte ovanlig, den otränade intervjuaren kan 

lätt få obehagskänslor. Detta obehag är inte bara vanligt, det är dessutom helt obefogad. Det 

kan vara positivt både för den intervjuade samt den som intervjuar att det är tyst en stund. De 

första intervjuerna gjordes tillsammans av båda författarna och vi hjälptes åt att hålla fokus på 

ämnet under intervjun samt skaffa sig en uppfattning om vad deltagarna delger för 

information. Efter det gjordes resterande intervjuer var för sig när väl författarna kände sig 

säkrare och mer bekväma med att intervjua. Frågan som kan ställas här är om resultatet hade 

skiljts sig om båda forskarna deltagit i alla 14 intervjuer och om trovärdigheten då hade ökat? 

Författarna hade lätt att få tag på deltagare som ville ställa upp för intervju då det fanns ett 

stort antal rökavvänjare i regionen. Författarna genomförde totalt 14 intervjuer. Frågan är om 

det fanns ett mättat resultat innan alla 14 intervjuer var gjorda. Författarna ville genomföra 

alla intervjuer när deltagare fanns att tillgå och som tackat ja till att medverka. Enligt Polit och 

Beck (2012) är det inte mängden som avgör utan kvalitén och djupet på materialet som har 
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betydelse. Är deltagaren bra på att uttrycka sig och förmedla sina erfarenheter till intervjuaren 

kan det räcka med ett mindre urval(ibid). Frågan författarna ställer sig här är om det verkligen 

ökat trovärdigheten att ha fler deltagare eller om det hade räckt med ett mindre antal 

deltagare? 

7.1.3 Tillförlitlighet 

Enligt Carlsson (2012) är resultatens tillförlitlighet till stor del beroende av kunskapen och 

kompetensen hos författaren. Beroende på vilken utbildning och erfarenhet författarna har kan 

studien påverkas och ibland kan författarna behöva ytterligare utbildning. För att uppnå 

tillförlitliga resultat är det viktigt att informationen och riktlinjerna till författaren är tydlig, 

oavsett om författarna är bekanta med aktiviteten eller har blivit utbildade för uppgiften.  

Författarna är studerande på distriktssköterskeprogrammet med mångårig erfarenhet som 

yrkesarbetande sjuksköterskor. Detta gör att författarna till viss del har kunskap inom området 

rökning, skadliga effekter och beroende. Detta anser författarna har varit till fördel för 

resultatet då kunskap har lett till fördjupande frågor kring det studerade ämnet. 

7.1.4 Dataanalys 

Författarna i denna studie använder sig av kvalitativ innehållsanalys med manifest innehåll 

som strävar efter att hålla sig så nära ursprungstexten som möjlig (Lundman & Hällgren 

Graneheim, (2012).  De transkriberade intervjuerna lästes upprepade gånger av båda 

författarna enskilt för att bilda sig en uppfattning om innehållet. Författarna plockade därefter 

ut, var och en för sig meningsbärande enheter som sedan jämfördes och diskuterades. 

Tillsammans bestämdes vilka enheter som valdes ut för att kondenseras till koder. Koderna 

utgjordes sen till en kategori med tillhörande underkategorier. Författarna återvände till det 

ursprungliga transkriberade materialet under hela analysarbetets gång för att säkerställa att 

analysen och de ursprungliga texterna överensstämde. Lundman och Hällgren Graneheim 

(2012) betonar vikten av att författaren är medveten om sin egen förförståelse och dess prägel 

av analysen. Förförståelsen inkluderar bland annat teoretisk kunskap, tidigare erfarenheter och 

förutfattade meningar. I denna studie har båda författarna försökt att vara så neutrala till 

materialet som möjligt och det är syftet som fått styra analysen. Författarna arbetade 

tillsammans för att komma fram till studiens resultat.  

7.1.5 Överförbarhet 

Enligt Polit och Beck (2012) är det författarens uppgift att ge läsaren detaljerad och 

beskrivande information som gör det möjligt för läsaren själv att bedöma om resultatet är 
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överförbart till andra områden eller grupper. Denna studies resultat överensstämmer med 

tidigare forskning då deltagarnas beskrivningar och erfarenheter är liknande. För att kunna 

göra en bedömning(Lundman och Hällgren Graneheim 2012) av överförbarhet behövs en 

noggrann beskrivning av ”urval, deltagare, datainsamling, analys och de omständigheter som 

utgör kontext för studien”. Detta har författarna försökt beskriva så utförligt som möjligt i 

studien och läsaren ska kunna göra en bedömning huruvida resultatet är överförbart i andra 

sammanhang eller inte.   

7.2 Resultatdiskussion 

Syftet med studien var att belysa distriktssköterskans erfarenheter av arbetet med 

rökavvänjning för patienter samt vilka arbetsmetoder de använder för detta. I Persson, 

Rasmusson, Pennbrant (2015) står att läsa om distriktssköterskan som genom sitt 

professionella förhållningssätt har möjlighet att uppmuntra och vägleda patienter i sin 

egenvård för ett förbättrat välbefinnande och bättre hälsa. Att i högre grad vägleda och 

uppmuntra patienten i stället för att föreläsa och informera var enligt distriktssköterskornas 

uppfattning mer framgångsrikt. Detta i linje med omvårdnadsteoretikern Dorothea Orem som 

förespråkade att distriktssköterskan skulle stödja och motivera patienten på sin väg till bättre 

hälsa (Persson et al., 2015). 

7.2.1 Motiverande samtal och lyhördhet 

Den metod för rökavvänjning i studien som användes och även ansågs som grunden för ett 

effektivt förändringsarbete med patienterna var motiverande samtal (MI). Till sin hjälp i 

samtalen använde sig distriktssköterskorna i studien av en så kallad motivationsmätare (bilaga 

F) för att kunna göra en bedömning av ungefärlig motivationsnivå hos patienten. 

Distriktssköterskorna i vår studie talade även om lyhördhet och om vikten av att möta 

patienten på den nivå där denne befinner sig då samtalen i bland kunde bli väldigt ingående 

och handla om, inte bara rökning utan också om relationer och psykiska problem. Resultatet 

visade att samtalen kunde ske både individuellt och i grupp, och flertalet distriktssköterskor 

förespråkade rökavvänjning i grupp då det bidrog till en dynamik som gynnade alla.  

Att motiverande samtal som stöd vid rökavvänjning är effektivt, stärks av Forsberg (2006).  

Motiverande samtal gjorde att det underlättade för patienter att förändra sig och Forsberg 

(2006) menar i sin artikel att metoden, tillsammans med eventuell läkemedelsbehandling ger 

den bästa förutsättningen till förändring för patienten. Detta då patienten blir mer aktiv i sin 

egen behandling. Vidare menar Forsberg (2006) att effekten av det motiverande samtalet 

kvarstår också utan att avta efter en tid. Vid traditionella samtal där information och råd ges i 
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större utsträckning är effekten inte lika god. Effektiviteten och det goda resultat som kan nås 

med motiverande samtal beror enligt Forsberg (2006) på att den behandlande 

distriktssköterskan kan anstränga sig för att förstå patienten, att känna in sig och visa empati. 

Detta gör att patienten kan känna att distriktssköterskan inte är dömande utan i stället en 

person som är intresserad (Forsberg, 2006).  

Detta stämmer väl överens med omvårdnadsteoretikern Dorothea Orems teori om egenvård. 

Hennes tankar om omvårdnadens mål, att så långt som möjligt få patienten till att hjälpa sig 

själv till beslut och förändring och där distriktssköterskan var den som skulle stödja och 

motivera (SSF, 2008).   

7.2.2 Hjälpmedel vid rökavvänjning 

I studiens resultat presenteras flera alternativ av hjälpmedel vid rökavvänjning. Ett av dessa är 

(Champix®) ett receptbelagt läkemedel i tablettform.  Distriktssköterskorna som intervjuades 

ville höja ett varningens finger då det finns studier som pekar på att läkemedlet i vissa fall kan 

ge biverkningar i form av depression och sömnbesvär. De är noga med att informera 

patienterna om dessa biverkningar och föreslår alltid att först prova nikotinersättningsmedel 

såsom plåster eller tuggummi. 

I en artikel av Belfrage och Malmström (2008) framgår att sömnbesvär kan visa sig som en 

biverkan av Champix®. Vidare står att läsa om psykiska besvär i form av depression. Vissa 

fall av självmordstankar och självmordshandlingar i samband med läkemedelsbehandlingen 

har också inträffat och i vissa fall har det drabbat personer utan föregående psykiska 

sjukdomar. Hänsyn ska dock tas till att ett rökstopp i sig, utan några hjälpmedel inblandade, 

kan leda till nedstämdhet, depression och sömnbesvär (Belfrage & Malmström, 2008).  

7.2.3 Utbildning och erfarenhet  

Vår studies resultat visade att samtliga distriktssköterskor som intervjuades var nöjda med den 

tid de fick avsätta till rökavvänjning. De kände också stöd och ansåg att arbetet med 

rökavvänjning var prioriterat av chefer och kollegor. Samtliga av de intervjuade berättade 

också att de hade stor frihet att forma innehållet i rökavvänjningsprogrammet själva men att 

grunden för upplägget var den utbildning de fått som diplomerade rökavvänjare eller annan 

utbildning inom området. Stöd upplevde de också att de har fått i form av regelbundna 

nätverksträffar med rökavvänjare i regionen. 

Persson et al., (2015)  visar i sin enkätstudie bland 61 distriktssköterskor som arbetar med 

rökavvänjning att många distriktssköterskor upplever att deras arbete som rökavvänjare är 
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viktigt.  Det är ett arbete som i huvudsak innebär att motivera, informera och stötta patienter i 

deras behandling. De berättar om hur de på ett pedagogiskt sätt delar med sig av de kunskaper 

de har till patienter om den fysiologiska påverkan som rökningen har i kroppen. Vidare 

framgår hur viktigt det är att satsa tid och resurser på varje patient för att få ett bra resultat. 

Tid som distriktssköterskorna i artikeln upplever att de inte får av arbetsgivaren då 

rökavvänjning inte prioriteras. Samtliga distriktssköterskor bedömer att de lägger i genomsnitt 

1-10 timmar/vecka på rökavvänjning enligt Persson et al.( 2015). 

Resultatet i föreliggande studie visar att flera av distriktssköterskorna har mångårig erfarenhet 

av att arbeta med rökavvänjning och upplever en trygghet i sin yrkesroll. Resultatet visade 

också att alla distriktssköterskorna hade genomgått någon form av utbildning till 

rökavvänjare. Vissa hade utbildning inom KOL (kronisk obstruktiv lungsjukdom) andra hade 

blivit diplomerade rökavvänjare. Utöver detta skedde varje år nätverksträffar med alla 

distriktssköterskor i länet som arbetade med rökavvänjning. På dessa träffar som leddes av en 

samordnare kunde rökavvänjarna få råd och stöd av varandra. Samtliga upplevde att träffarna 

tillförde mycket och stärkte dem i sitt arbete.  

Enligt Persson et al. (2015) är distriktssköterskor med utbildning inom rökavvänjning mer 

entusiastiska i sin rådgivning. Deras råd är ofta mer effektiva än de råd som ges av 

distriktssköterskor utan utbildning eller låg utbildning inom rökavvänjning. Vidare står att 

distriktssköterskor som är lite äldre och som arbetat många år med rökavvänjning är bättre på 

att bedöma patienters tobaksanvändning och även erbjuda rådgivning, än yngre 

distriktssköterskor (Persson et al., 2015). Liknande uppgifter framkom i Lindholm och 

Mendels studie (2016) där sjuksköterskor som fått utbildning i motiverande samtal i högre 

grad var angelägna att samtala med patienterna då de kände sig trygga och mer bekväma med 

att göra detta.  

 Allt detta stämmer väl överens med föreliggande studies resultat. Distriktssköterskornas 

utbildningar inom rökavvänjning och stöd genom nätverksträffarna kan säkert bidra till 

effektivitet inom området samt visa att det är lönsamt att satsa resurser på att informera och 

motivera patienter. Enligt Persson et al. (2015) kan distriktssköterskan genom undervisning 

och handledning genom motiverande samtal öka hälsan hos patienten. Att främja den 

personliga utvecklingen och ge patienter hjälp till självhjälp är något som också förespråkas 

av omvårdnadsteoretikern Dorothea Orem (Persson et al., 2015).  
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7.2.4 Hindrande faktorer 

Uppföljning inom rökavvänjningsgrupp är positivt och gynnar patienten i dennes försök till 

varaktig rökfrihet enligt vår studie. Trots detta var uppföljning inte obligatoriskt hos alla 

distriktssköterskor i vår studie som arbetade med rökavvänjning. Av de patienter som deltagit 

i rökavvänjningsgrupp uppskattade distriktssköterskorna att cirka 30 % fortfarande var rökfria 

efter tre år. En motsvarande siffra i en studie från läkemedelsverket står att läsa om rökfrihet i 

12 månader hos 25-40 % av de patienter som deltagit i rökavvänjningsgrupp och fått adekvat 

läkemedelsstöd (Läkemedelsverket, 2014).   

Studiens resultat visar skilda uppfattningar om mäns och kvinnors rökning. Vissa ansåg att 

män ofta är mer fysiskt beroende, som ett uttalat nikotinberoende, och att kvinnor förknippar 

rökning mer med känslor, tröst och belöning. Det framkom också att män kan ha lättare att 

sluta röka då de, i högre grad än kvinnor ersätter cigaretterna med snus. Denna teori styrks av 

Holm, Fisker, Larsen, Puska, Halldorsson (2008) där det står att läsa om en liten del 

snusförespråkare bland landets rökavvänjare. Röravvänjare som förespråkar snuset menar att 

det är tack vare eller på grund av snuset som svenska män i lägre omfattning drabbas av 

lungcancer och hjärt- kärlsjukdomar sett ur ett internationellt perspektiv. Dock motsägs detta, 

i samma artikel, av data från statens folkhälsoinstitut där det framgår att högst 5 % av männen 

har haft hjälp av snuset i sina försök att sluta röka enligt (Holm et al., 2008). Lund (2007) 

visar att snus var en hjälp vid rökavvänjning för patienter som annars misslyckades i sina 

försök att sluta. 
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8. SLUTSATS 

Distriktssköterskors erfarenheter av att arbeta med rökavvänjning är positiva trots svårigheter 

med att få patienter motiverade till ett varaktigt rökstopp. Socialstyrelsen gav ut Nationella 

riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder 2011 med rekommendationer för hur hälso- och 

sjukvården skulle gå till väga med hälsofrämjande arbete och förändring av osunda 

levnadsvanor. I Socialstyrelsens rekommendationer framställdes Motiverande samtal (MI) 

och rådgivande samtal som de arbetsmetoder som ansågs mest lämpliga för att motivera 

patienter till livsstilsförändringar. Vår studie visar att samtliga distriktssköterskor som vi 

intervjuade följer Socialstyrelsens rekommendationer för sjukdomsförebyggande arbete. 

Något som också var framträdande i studien där MI metoden och kvalificerade rådgivande 

samtal var de arbetssätt som distriktssköterskorna ansåg effektivast motiverade patienter till 

att lyckas med sin rökavvänjning. Ett komplement till MI-samtal kan vara 

läkemedelsbehandling och studien visar att distriktssköterskornas erfarenhet är att 

läkemedelsbehandling och samtal i kombination ökar förutsättningarna att lyckas med 

rökstopp. Studien visar även att distriktssköterskor genom sin utbildning inom rökavvänjning 

och yrkeserfarenhet känner en högre grad av trygghet i sitt arbete. 

9. KLINISKA IMPLIKATIONER 

I resultatet framkommer exempel på faktorer som skulle kunna förbättras i arbetet med 

rökavvänjning t ex kontinuerlig uppföljning av rökstopp under längre tid,  att 

distriktssköterskan kommer i kontakt med patient innan läkare ordinerar 

nikotinersättningsbehandling och att distriktsköterskan är med från början på resan till 

rökfrihet för att stötta samt vägleda patienten. Modellen med nätverksträffar för 

distriktssköterskor framstår som mycket positivt. Ett samarbete av den här typen kan, utifrån 

den här studiens resultat, förmodligen underlätta och förbättra distriktssköterskors arbete med 

rökavvänjning varför det är en stark rekommendation till framtida distriktssköterskor. En 

annan faktor är tillvägagångssättet med motiverande samtal (MI). Ur resultatet framkommer 

det att MI är en framgångsrik modell för distriktssköterskor som arbetar med hälsofrämjande 

åtgärder. Att arbeta med rökavvänjning i grupp och inte bara enskilda samtal visar sig också 

vara en framgångsrik modell som rökavvänjare kan inspireras av. 

Studien har riktat sig mot distriktssköterskor och deras arbete. Ett förslag till vidare forskning 

inom området rökavvänjning är en studie som riktar sig mot patienters upplevelse av 

rökavvänjning.  Hur många patienter blir egentligen varaktigt rökfria? Vilka blir de främsta 
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hälsovinsterna med att sluta röka och blir det några konsekvenser av rökstoppet? Vilken 

rökavvänjningsmetod anser patienterna vara den bästa?  
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Bilagor 

Bilaga A - Informationsbrev     

 

Till XXXXX 

Bästa XXXX 

Vi är två distriktssköterskor som heter Anne Pyrell och Gisella Johansson som går andra terminen av 

vår utbildning till distriktssköterska vid Linné universitet i Kalmar. I utbildningen ingår att skriva en 

uppsats i ämnet distriktssköterskans kompetensområde. 

Vi har under utbildningen diskuterat sjuksköterskan/ distriktssköterskans hälsofrämjande arbete inom 

tobaksbruk, riskbruk för alkohol, fysisk inaktivitet samt ohälsosamma matvanor. Vår studie inriktar 

sig på distriktssköterskans verktyg och motivationsarbete med patienter vid rökavvänjning samt egen 

erfarenhet utav detta arbete. Det finns forskning inom området, mycket av forskningen riktar in sig på 

hur viktigt hälsofrämjande arbete är och vilka verktyg och metoder det finns att tillgå för 

distriktssköterskan i dennes arbete för exempelvis rökavvänjning. Syftet med denna studie är att vi 

önskar intervjua dig som jobbar med rökavvänjning och få ta del av vad du använder dig av för 

verktyg, hur du motiverar dina patienter till att lyckas med sin rökavvänjning. I studien vill vi även ta 

reda på din erfarenhet av att arbeta hälsofrämjande med dina patienter. Vi hoppas kunna synliggöra 

ditt arbete, sprida kunskap som kan leda till ökad förståelse för de behov och eventuella hinder som 

kan finnas i detta viktiga arbete med hälsofrämjande metoder.  

Vi undrar om Du vill dela med av Dig och Dina erfarenheter med hälsofrämjande arbete och metoder, 

i denna studie, rökavvänjning. Om Du väljer att delta önskar vi intervjua Dig. Vi väljer tillsammans en 

plats för intervjun som passar Dig. Intervjun kommer att spelas in. Ditt deltagande är frivilligt och Du 

kan när som helst under intervjun, välja att avbryta Ditt deltagande utan att ange skäl. Din intervju 

kommer sedan att behandlas konfidentiellt, med det menas att inga obehöriga kommer att kunna ta del 

av det Du berättat. Resultatet kommer att presenteras så att det inte går att känna igen de som deltagit i 

studien.  

Vi kommer att ta kontakt med dig via telefon om ungefär en vecka och då kommer vi att berätta mer 

om studien.  

Kalmar den XXX 

Med vänliga hälsningar 

Anne Pyrell    Gisella Johansson                                                             

Distriktssköterskestuderande   Distriktssköterskestuderande                                        

Institutionen för hälso- och vårdvetenskap  Institutionen för hälso-och vårdvetensk                     

Linnéuniversitetet   Linnéuniversitetet                                                           

Mobil:XXXX    Mobil:XXX 

Handledare:                                                                                                                                                        

Marcus Granmo                                                                                                                                                 

Titel:Lektor, Dr i Neurovetenskap                                                                                                                                                      

Institutionen för hälso- och vårdvetenskap                                                                                                                                  

Linnéuniversitetet                                                                                                                                               

Telefon:XXX 



VIII 
 

Bilaga B – Intervjuguide 

Efter att forskarna delger information om syftet med undersökningen ombeds deltagaren 

besvara på korta faktafrågor angående: 

Hur länge har du jobbat som distriktssköterska/ astma/ KOL sköterska? 

Har du någon ytterligare utbildning inom hälsofrämjande arbete?  

Hur länge har du jobbat med hälsofrämjande arbete i detta fall rökavvänjning?   

Vad använder du som distriktssköterska för arbetsmetoder i hälsofrämjande arbete, i detta fall 

rökavvänjning? 

Varför använder du just denna arbetsmetod/arbetsmetoder? 

Är det du själv eller någon annan t.ex. verksamhetschef som styr över valet av arbetsmetod? 

 

Följdfrågor ställs efterhand varefter de behövs för att uppnå syftet. Exempel på följdfrågor 

kan se ut på följande vis: 

Kan du utveckla det?  

Vad innebär det? 

Vad upplever/ upplevde du då?  

Hur känner/ kände du då?  

Vad tänker/ tänkte du om det? 

Hur menar du med….? 

 

Avslutningsvis, är det något annat som du vill tillägga, som känns relevant eller viktigt för 

dig? 
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Bilaga C – Utökad intervjuguide 

Efter att forskarna delger information om syftet med undersökningen ombeds deltagaren 

besvara på korta faktafrågor angående: 

Hur länge har du jobbat som distriktssköterska/ astma/ KOL sköterska? 

Har du någon ytterligare utbildning inom hälsofrämjande arbete?  

Hur länge har du jobbat med hälsofrämjande arbete i detta fall rökavvänjning?   

Hur motiverar du patienter till rökstopp? 

Vad använder du som distriktssköterska för arbetsmetoder i hälsofrämjande arbete, i detta fall 

rökavvänjning? 

Varför använder du just denna arbetsmetod/arbetsmetoder? 

Är det du själv eller någon annan t.ex. verksamhetschef som styr över valet av arbetsmetod? 

Skillnad mellan manliga och kvinnliga rökare? 

Vilken ålder har patienter som kommer för rökavvänjning? 

Vilka är dina egna erfarenheter av detta arbete med rökavvänjning? 

Vad har du för erfarenheter kring stöd i ditt arbete med rökavvänjning?  

Har du erfarenhet av att röka själv? 

 

Följdfrågor ställs efterhand varefter de behövs för att uppnå syftet. Exempel på följdfrågor 

kan se ut på följande vis: 

Kan du utveckla det?  

Vad innebär det? 

Vad upplever/ upplevde du då?  

Hur känner/ kände du då?  

Vad tänker/ tänkte du om det? 

Hur menar du med….? 

 

Avslutningsvis, är det något annat som du vill tillägga, som känns relevant eller viktigt för 

dig? 
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 Bilaga D – Etisk egengranskning 
 

 

 

 

Blankett för etisk egengranskning av studentprojekt, kliniskt forskningsprojekt  

eller motsvarande inför rådgivande etisk granskning 

  

 

Projekttitel:   Distriktssköterskans erfarenheter av arbete med rökavvänjning inom primärvården -    

                        en intervjustudie 
 

 

Projektledare: Gisella Johansson , Anne Pyrell 

  

 Handledare:    Marcus Granmo  

     Ja Tveksamt Nej  

 

 

1 

Avser undersökningen att behandla känsliga personuppgifter  

(dvs. enligt Personuppgiftslagen behandla personuppgifter som avslöjar 

ras eller etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös eller filosofisk 

övertygelse, eller medlemskap i fackförening eller att behandla 

personuppgifter som rör hälsa eller sexualliv). 

  X 

 

 

 

2 

Innebär undersökningen ett fysiskt ingrepp på forskningspersonerna 

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

forskningen)? 

  X 

 

 

 

3 

Är syftet med undersökningen att fysiskt eller psykiskt påverka 

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

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

2003:460) 

  X 

 

 
 

4 

Används biologiskt material som kan härledas till en levande eller 

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

 

 

        

      5 

 

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

eller psykiskt handikappade liksom personer i uppenbar 

beroendeställning såsom patienter eller studenter som är direkt beroende 

av försöksledaren)? 

  X 

 

 

Om någon av frågorna 1-5 besvarats "Ja" eller 

"Tveksamt" kan forskningsarbetet, om det genomförs 

på forskarnivå, kräva godkännande vid en 

etikprövning av regional etikprövningsnämnd (EPN). 

För vidare information om Etikprövningsnämnden se 

www.epn.se. 
 

Om frågorna 1-5 besvarats med ett "Nej", fortsätt 

egengranskningen genom att kryssa när punkten är 

uppfylld: 

    Ja Tveksamt Nej 

6 I den skriftliga informationen beskrivs projektet så att deltagarna förstår  

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

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

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

heller farorna). Minderårig skall i allmänhet ha vårdnadshavares 

godkännande (t ex enkäter i skolklasser). 

X   

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

informationen till patient eller forskningsperson. Vidare framgår tydligt att 

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

utan att detta påverkar forskningspersonens omhändertagande eller 

behandling eller, om studenter, betyg etc. 

X   

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

person) är anmält till registeransvarig person på respektive förvaltning 

(PUL- ansvarig).   

  X 
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Bilaga E – Pfizer motivationsskala 
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Bilaga F – Rökdagbok 
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Bilaga G – Fagerströms beroendeskala 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


