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Sammanfattning 
Syftet med denna studie var att undersöka rökvanor och motivation till rökavvänjning hos 

patienter vid tandvårdsklinik. Ytterligare ett syfte var att undersöka om patienterna blivit 

tillfrågade av tandvårdspersonalen om sina rökvanor. 

Tjugutvå patienter från en studentklinik och tjuguen patienter från en folktandvårdsklinik i 

södra Sverige deltog i studien. Deltagarna bestod av 58 % män och 42 % kvinnor. 

Datainsamlingen genomfördes med användning av en enkät som var riktad till rökare. 

Enkäten besvarades i samband med ett tandhygienistbesök.

Patienterna uppgav att de rökte mellan åtta och tolv cigaretter per dag och hade rökt mellan 

5-15 år. Mer än hälften av patienterna började röka på grund av grupptryck eller kompisar. 

Patienterna kunde tänka sig att sluta röka i framtiden, för att undvika munhälsoskador och 

dem flesta av rökarna vill försöka sluta röka utan hjälp. Den allmänna hälsan respektive 

munhälsan upplevdes som bra eller mycket bra av samtliga 43 respondenter. De vanligaste 

problemen med munhälsan var muntorrhet, svarta bruna beläggningar på tänderna samt 

gingivit.

Denna enkätstudie visar att många av dem som rökte började röka på grund av att personer i 

deras omgivning rökte. Att sluta röka för att undvika munhälsoskador var mycket 

viktigt/viktigt för patienterna. Motivationen till rökstopp varierade bland patienterna. Det var 

svårt för många av de att hålla sig rökfria. Studien visar även att det var fler tandhygienister 

än tandläkare som frågade patienterna om deras rökvanor och informerade om rökavvänjning. 
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Abstract

The aim of the present study was to examine smoking behaviour and motivation for smoking 

cessation in patients at a dental clinic. Another aim was to examine if the patients had been 

asked by the dental staff regarding their smoking habits. 

Twenty-two patients from a student clinic and twenty-one patients from a Swedish Public 

Dental Service Clinic in southern of Sweden participated in the study. Participants consisted 

of eighteen women and twenty-five men. Data collection was carried out using a 

questionnaire that was directed at smokers. The questionnaire was answered in connection 

with the visit to the dental hygienist.

The patients smoked between eight and twelve cigarettes per day and had on average smoked 

between 5 -15 years. More than half of the patients started smoking because of pressure from 

friends. In the future the patients would consider quitting smoking to avoid oral health 

diseases. Most of the patients wanted to try without external aid. The general health and oral 

health was perceived as good, or very good by 43 respondents. The most common oral health 

problems were dry mouth, dark brown coating on the teeth and gingivitis.

  This survey shows that many of those who currently smoke started smoking because of their 

surroundings. Giving up smoking to avoid oral health diseases was very important / important 

to the respondents. The motivation for smoking cessation was different among the patients. It 

was difficult for many patients to stop smoking. The survey also showed that more dental 

hygienists than dentists asked their patients about smoking habits and informing them about 

smoking cessation.

Keywords: dental hygienist, oral health, patients, smoking cessation, tobacco history
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INTRODUKTION

Tobakens skadliga inverkan på den allmänna och den orala hälsan är väldokumenterad (1). 

Varje år dör fem miljoner människor i världen på grund av tobaksskador (2). Att sluta röka är 

ett av de viktigaste stegen för att förbättra den allmänna hälsan och att minska den 

tobaksrelaterade sjukligheten och dödligheten (1, 3).

 

Förekomst av cigarettbruk

Sjuttio procent av alla cigaretter i världen produceras i USA, Kina och Storbritannien och 

60 % av konsumtionen sker i Kina, Japan, Ryssland, USA och Tyskland. Varje år förbrukas 

500 miljarder cigaretter världen över (4). Varje dag röker ungefär 1,2 miljoner männsikor i 

Sverige, varav cirka 17 % är män och 21 % är kvinnor (3, 5, 6). Sverige har under de senaste 

årtiondena haft stor framgång i arbetet med att minska användningen av tobak (3). År 2000 

var Sverige det enda land i Europa som uppnådde Världshälsoorganisationens mål om att 

rökningen skulle minska till att mindre än 20 % av befolkningen skulle röka (5, 7, 8).

Rökningens hälsorisker

På 1950- talet visade studier i USA och England att det fanns samband mellan rökning och 

lungcancer samt med hjärt- och kärlsjukdomar. Många av de patienter som har kronisk 

lunginflammation har varit långtidsrökare (5). Ungefär 6 000 människor dör varje år i Sverige 

på grund av rökning och ytterligare 500 dör av sjukdomar orsakade av passiv rökning (5). 

Rökning är också en riskfaktor för den orala hälsan (9,10).  En rökare har tre till fem gånger 

större risk att drabbas av parodontal sjukdom än en icke-rökare (1). Missfärgade tänder och 

förändringar i slemhinnan är kliniska tecken på skadeverkningar i munhålan. På grund av 

detta kan rökare ha större behov av tandvård, än de som inte röker (11, 12, 13).  Tydliga 

positiva förändringar kan ses i munnen efter att patienten har slutat röka (1, 3). 
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Rökavvänjning

Trots att det finns en hög andel patienter med tobaksrelaterade sjukdomar klarar inte 

personalen inom sjukvården och tandvården med att erbjuda rökavvänjning till varje enskild 

patient på grund av brist på tid, utbildning och stödjande resurser (5, 8). Av alla som röker 

uppges 70 % vilja sluta (14). Rökare som har slutat har haft upp till fyra återfall innan de 

lyckas sluta röka helt (14,15). Om patienten erbjuds rökavvänjning ökar möjligheten för att 

klara rökstopp med 10-15 %. I Sverige har de flesta tillgång till regelbundna tandvårdsbesök, 

vilket gör det möjligt att arbeta med tobaksavvänjning inom tandvården (1). 

Att sluta röka är en process och den behandlande tandvårdspersonalen måste ha kunskap om 

detta för att lyckas med avvänjningsarbetet (14). Samtidigt känner de sig inte alltid redo att 

hjälpa patienterna med rökstopp eftersom de upplever att de inte är säkra på de åtgärder som 

bör göras. Det kan bero på att tandvårdspersonal inte har de kunskaper som krävs om 

rökavvänjning. Studier har rapporterat att 50 % av rökarna tillfrågas av tandvårdspersonal om 

de röker, två tredjedelar av dem som röker uppmanas att sluta och 20 % får information och 

stöd om tobaksavvänjning (12,16). 

Rökavvänjning inom tandvården kan ske i olika steg. Patienten tillfrågas vid varje behandling 

om de röker. Efter att patienten tillfrågats om de röker ges rådgivning och information om 

individuella hälso- och munhälsorisker. Patienten får hjälp med att bestämma datum för 

rökstopp och de patienter som deltar i avvänjningsprogrammet följs upp och 

substitutionsbehandling erbjuds (11,12). Det har uppgetts att 30 % av dem som genomgår 

tobaksavvänjning blir rökfria efter ett år (17). 

Nikotininnehållande hjälpmedel

För att minska det fysiologiska nikotinberoendet kan olika nikotininnehållande hjälpmedel 

användas, som till exempel tuggummi, plåster, nässpray, inhalator och sugtabletter (1,11). 

Substitionsbehandling erbjuds för att ersätta den aktuella nikotindosen. Bupropion (Zyban) 

och vareniklin (Champix) är ett antidepressivt receptbelagd medel, vilket är effektivt för 

patienter som har svårt för att sluta röka. Det är ett preparat som påverkar dopamin och 

noradrenalinomsättning i hjärnan vars biverkningar är muntorrhet, sömnstörningar och 

kramper (1,11,18).  
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En studie som visar kunskaper om hur rökare ser på sitt tobaksbruk är viktigt för att utveckla 

tobaksavvänjning inom tandvården.

SYFTE

Syftet med denna studie var att undersöka rökvanor och motivation till rökavvänjning hos 

patienter vid tandvårdsklinik. Ytterligare ett syfte var att undersöka om patienterna blivit 

tillfrågade om deras rökvanor av tandvårdspersonal.

MATERIAL OCH METOD

Denna kvantitativa tvärtsnittsstudie genomfördes under februari och mars 2010. Vid 

datainsamlingen användes en enkät (bilaga 1) som innehöll 24 frågor. 

Urvalet av patienterna var konsekutivt och sammanlagt 43 patienter deltog i studien. 

Datainsamlingen skedde med hjälp av 21 tandhygieniststudenter från en tandvårdsklinik samt 

av tre tandhygienister från en folktandvård i Södra Sverige. Dessa informerades av författarna 

(LH, NP) om studiens syfte och fick muntliga instruktioner om hur undersökningen skulle 

utföras.  Inklusionskriterierna för att delta i studien var att patienten skulle vara rökare samt 

förstå det svenska språket. Inget externt bortfall förekom men däremot internt bortfall på de 

enskilda frågorna.

Patienterna tillfrågades av behandlande tandhygieniststuderande eller tandhygienist genom 

anamnesen om de rökte. Efter patientens samtycke till att delta i undersökningen delades ett 

informationsbrev ut (bilaga 2) där det framgick att studien var frivillig och att materialet 

behandlades under sekretess. Därefter delades enkäten ut strax innan patienten lämnade 

behandlingsrummet. Enkäten skulle helst besvaras i väntrummet efter klinikbesöket men 

kunde tas med för att besvaras i hemmet. Alla enkäter besvarades i samband med 

tandhygienistbesök. Tandhygieniststudenterna och tandhygienisterna som delade ut enkäterna 

hade kodlistor där de vid ett nummer skrev namnet på de patienter som deltog i studien. 

Samma siffra skrevs på den enkät som delades ut till respondenten. Detta utfördes för att 

författarna skulle veta vilka patienter som skulle få påminnelse om de inte svarade i samband 

med besöket. Kodlistorna förvarades inlåsta. Eftersom alla enkäter besvarades på kliniken 

behövdes inga påminnelser skickas ut. Enkätsvaren lades i en försluten låda som fanns i 

väntrummet.
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Innan studien påbörjades utfördes en pilotstudie på åtta personer som rökte för att se om 

frågorna på enkäten uppfattades korrekt. Det framgick att studien kunde genomföras. 

Resultatet av pilotstudien ingår inte i studien. 

Datainsamlingen bearbetades i statistikprogrammet SPSS 18.0 (Statistical Package of Social 

Sciences), och presenteras i beskrivande statistik, antal och procent och med användning av 

tabeller och grafisk framställning. 

ETISKA ASPEKTER

Hänsyn togs till informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet när studien genomfördes (19,20). Respondenterna informerades om 

forskningens syfte muntligt och skriftligt och hade möjlighet att avbryta undersökningen när 

de ville. Personuppgifter förvarades på ett sådant sätt att obehöriga inte kunde ta del av dem. 

För respondenterna som valde att delta i undersökningen upprättades en kodlista med namn 

och adress för att kunna skicka påminnelse. Kodlistan förvarades inlåst, som obehöriga inte 

kunde komma åt och svaren förblev konfidentiella. Resultatet av undersökningen har inte 

förvanskas. Enkätsvaren kommer att förvaras inlåst i 10 år. Resultaten kommer att ingå i en 

större studie och avser att publiceras i vetenskaplig tidskrift. Regionala etikprövningsnämnden 

i Lund har beviljat etiskt tillstånd till att utföra studien (diarienummer 2010/33).
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RESULTAT

Bakgrundsfakta

Enkäten besvarades av 43 respondenter, 58 % av respondenterna var män och 42 % kvinnor. 

Tjugutvå patienter från en studentklinik samt tjuguen patienter från en folktandvård i södra 

Sverige deltog i studien. Sexton procent av deltagarna var mellan 20-30 år gamla medan 58 % 

var mellan 31- 45 år och 26 % deltagare var mellan 46-73 år. Fyrtiosju procent av deltagarna 

hade högskole- eller universitetsutbildning, 40 procent hade två eller treårig 

gymnasieutbildning och 13 procent hade grundskole- eller folkskoleutbildning. Deltagarna 

uppgav att dem rökte cirka 8-12 cigaretter per dag och hade rökt mellan 5-15 år. 

I figur 1 framkommer olika orsaker till varför patienterna började röka. Mer än hälften av 

respondenterna började röka på grund av grupptryck eller kompisar.
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Figur 1. Orsaker till varför respondenterna började röka (n=43).
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Tidigare rökstopp

Vid frågan ”har du försökt sluta röka” svarade 60 % av respondenter att de hade försökt att 

sluta ett antal gånger, medan 40 % svarade nej. De som hade försökt sluta röka hade gjort det 

på grund av sin hälsa, ekonomi, graviditet och påtryckningar från omgivningen.

Åtta procent av respondenterna hade använt nikotinplåster vid rökstopp, två procent hade 

använt nikotinsugtablett, nio procent hade använt nikotintuggummi, två procent hade använt 

nikotin sublingual tablett. Ytterligare två procent hade använt Champix vid rökstopp och 

Zyban användes av två procent. Nitton procent hade valt flera svarsalternativ och femtiosex 

procent av respondenterna hade inte använt några hjälpmedel vid rökstopp. 

Patienters inställning till att sluta röka

Respondenterna fick uppge på en VAS skala mellan noll och tio hur motiverade de kände sig 

till att sluta röka. Medelvärdet var 4,5 och medianen 4. Rökningen uppgavs ha stor eller 

mycket stor betydelse för 47 % respondenter och liten eller ingen betydelse alls för 53 % av 

respondenterna. I frågan hur stressade respondenterna kända sig var medelvärdet på en VAS 

skala 4,4 och medianen 5. Två procent besvarade inte de två frågorna med VAS skalan.

På frågan om vilka personer i din närmsta omgivning röker kunde flera svarsalternativ anges. 

Tjugoåtta procent av respondenter svarade att dem hade nära vänner som rökte och 40 % 

svarade att maka/make röker samt resterande 32 % svarade att dem hade syskon föräldrar, 

arbetskamrater och kollegor som rökte. 

 Anledningar till att inte sluta röka uppgavs vara att rökningen hade en lugnande effekt vid 

stress för 33 % av respondenter, 26 % svarade att dem inte hade problem med hälsan, 14 % 

ville inte riskera öka i vikt, 21 % kunde inte sluta röka på grund av att deras 

make/maka/sambo rökte, 9 % hade kurskamrater eller nära vänner som rökte och 40 % angav 

andra orsaker. Flera anledningar kunde anges av samma respondent. I framtiden skulle 58 % 

av respondenterna kunna tänka sig sluta röka utan professionell hjälp, 42 % kunde tänka sig få 

hjälp av tandvårds- och sjukvårdspersonal eller sluta röka linjen. 
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Patienters inställning till att sluta röka för att undvika orala sjukdomar visade att majoriteten 

av rökarna tyckte att det var mycket viktigt eller viktigt att sluta röka för att undvika 

inflammation i tandköttet och tandlossning (93 %) (tabell 1).

Tabell 1. Patienternas inställning till att sluta röka för att undvika munsjukdomar (n=43).

Undvika Mycket viktigt/ Ganska Inte alls Internt bortfall
sjukdomar/skador Viktigt viktigt viktigt

 (%)  (%) (%) n 

 
Tandlossning                (93)            (7)           -               3 

Inflammation (90)  (7) (3) 3 
i tandköttet

Karies (80) (12) (8) 4 

Skador (80) (17) (3) 3 
på munslemhinnorna

Upplevelser av hälsa, munhälsa och livskvalité 

Tabell 2 visar hur patienterna upplever sin hälsa, munhälsa och livskvalité. Hälften av 

respondenterna uppgav att de under de senaste sex månaderna haft besvär av muntorrhet, 

svarta/bruna beläggningar på tänderna samt gingivit.  Livskvalitén upplevdes som mycket bra.

Tabell 2. Patienters upplevelser av sin hälsa, munhälsa och livskvalité (n=43).

Upplevelser Mycket bra/bra         Mindre bra/dåligt       Internt
                                           bortfall

           (%)               (%)       n 

Allmänna         (100)                  -                           -
hälsotillstånd        
      

Munhälsa           (77)    (23)                  4 

Livskvalitet         (100)          -                        -
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Tobaksanamnes och information från tandvårdpersonal

I tabell 3 framgår hur ofta patienterna har blivit tillfrågade om deras rökvanor samt hur 

mycket information om tobaksavvänjning de har fått av tandvårdspersonal. 

Tabell 3. Tandläkarens och tandhygienistens åtgärder av tobaksanamnes och information till 

patienterna (n= 43).

Åtgärder Yrkesgrupp     Alltid/ Oftast     Oftast inte/ Aldrig       Internt bortfall
              (%)                   (%)              n

Tobaksanamnes innefattande

Antal Tandhygienist     70            30                                10
cigaretter Tandläkare     43            57                                  8

Antal år som Tandhygienist     45            55                                10
rökare Tandläkare     33            67                                  7

Omgivningens Tandhygienist     12            88                                10
rökvanor                           Tandläkare     11            89                                  8

Funderingar Tandhygienist     42                       58                                 10 
om rökstopp Tandläkare     29            71                                  8

Information om

Rökningens Tandhygienist     36            64                               10
skadeverkningar Tandläkare     34            66                                 8

Vinster med att Tandhygienist     28            72                               11             
 sluta röka Tandläkare     14            86                                 8

Tobaksavvänjning Tandhygienist     12            88                                 9 
Tandläkare            100                                 2

Sluta röka linjen Tandhygienist      9            91                               10 
                                         Tandläkare      -                       100                                 8 

Tobaksfakta Tandhygienist      4            96                               16
på Internet Tandläkare                -          100        8

Tobaksavvänjnings- Tandhygienist      4                        96                                16
grupp Tandläkare       -          100                                 8

Nikotinersättnings- Tandhygienist    16                        84                                12
medel Tandläkare    14                        86                                  8

På frågan om de tidigare hade besökt tandhygienist/tandläkare svarade 21 % att de inte besökt 

tandhygienist tidigare och 16 % svarade att de inte besökt tandläkare tidigare.
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DISKUSSION

Metod diskussion

Studien gjordes med användning av en enkät som lämnades ut av tandhygieniststudenter samt 

legitimerade tandhygienister. Frågorna i denna studie har inte använts tidigare. 

Respondenterna som besvarade enkäten var patienter som besökte tandvården. Innan studien 

genomfördes, utfördes en pilotstudies för att kontrollera så att frågorna uppfattades korrekt. 

Vid pilotstudien framkom det endast problem med en fråga som redigerades. Trots detta 

förekom internt bortfall på en del frågor, vilket kan ha orsakats av att frågorna kan ha varit 

svåra att förstå eller för att de hade flera svarsalternativ som respondenterna inte ville eller 

hade tid att svara på. Frågor kan också ha uppfattas för personliga att svara på och kan ha fått 

respondenterna att känna sig utpekade för att de röker. De frågor  som hade mest bortfall var 

de som hade flera svarsalternativ. Frågorna 14-16b (bilaga1) där respondenterna skulle ange 

tandläkarens och tandhygienistens åtgärder av tobaksanamnes och information till patienterna 

hade högt internt bortfall. Det interna bortfallet på de frågorna var mellan tio och sexton. Det 

var frågor som krävde svar efter varje alternativ. Det interna bortfallet kan också bero på att 

37 % av respondenterna angav att de tidigare inte hade besökt tandläkare eller tandhygienist.

Två månader var för kort för tid för denna studie eftersom svarsfrekvensen var beroende av 

hur många rökare som kom för behandling. Fyrtiotre besvarade enkäter utgör låg 

svarsfrekvens för att dra slutsatser utifrån studiens syfte. Datainsamlingen skedde vid två 

olika tandvårdskliniker och författarna (LH, NP) var beroende av att tandhygieniststudenterna 

och tandhygienisterna gjorde enligt de instruktioner som de hade fått.

Eftersom patienterna tillfrågades om de ville delta i undersökningen när de satt i 

behandlingsstolen och uppmanades att svara på enkäten i samband med besöket kan 

patienterna ha känt sig tvingade till att svara på den . För att kunna delta i studien var 

inklusionskriterierna att patienten skulle röka samt förstå det svenska språket. Även de som 

feströkte fick delta i undersökningen.

I informationsbrevet framgick det tygligt att studien var frivillig och att respondenterna kunde 

avbryta undersökningen när de ville (bilaga 2). Om enkäten hade skickats hem skulle 

information om studien fortfarande ha getts i samband med behandlingen och patienterna 

skulle ge medgivande till att delta i undersökningen medan de satt i behandlingsstolen. Denna 

metod skulle ha inneburit att kraven att svara på enkäten skulle ha minskat. Metoden 

diskuterades innan undersökningen påbörjade, men valdes bort för att undvika risk för externt 

13



bortfall. Rapport från den Statiska Centralbyrån visar att det externa bortfallet ökar om 

respondenten får med sig enkäten hem eller hemskickad (21)

Resultatdiskussion

Mer än hälften av patienterna som var mellan 20-73 år gamla började röka på grund av att 

människor i deras omgivning rökte. Patienterna rökte varje dag och kunde röka upp till tolv 

cigaretter per dag.  Studien visar att 60 % av respondenterna tidigare försökt att sluta röka. De 

vanligaste anledningarna till rökstopp uppgavs vara hälsan och ekonomin. En förklaring till 

detta kan vara dels att människor i dagens samhälle är mer medvetna om hälsoskador 

relaterade till tobak, till exempel lungcancer eller hjärt- och kärlsjukdomar och dels att 

priserna på cigaretter har ökat samt rökförbud på allmänna lokaler och platser (5, 22, 23,24). 

Forskning visar att Sverige har haft framgång med att minska användningen av tobak, men det 

återstår fortfarande arbete att göra (3). Rökstoppet hos patienterna som deltog varade i 

genomsnitt sex månader och patienterna gick tillbaka till gamla rökvanor.  Tillgång till 

rökavvänjningsprogram kan öka chansen med tio till femton procent för patienterna att klara 

av rökstopp (1,25,26).

Patienternas motivation till tobaksstopp uppgavs vara olika. Vissa var mycket motiverade 

medan andra inte alls, vilket troligen hade att göra med deras inställning till rökning. För en 

del patienter hade rökning stor betydelse och för andra hade den liten betydelse eller ingen 

alls. En anledning hos dem som hade låg motivation kan bero på att de känner sig stressade. 

Rökare som försöker sluta röka utan framgång kan känna sig stressade och hamna i 

depression snabbare än andra rökare (27). På grund av lågt deltagarantal kunde vi inte se om 

det fanns samband mellan dessa faktorer. Många av patienterna kunde tänka sig att sluta röka 

för att undvika munhälsoskador som till exempel cancer i munhålan. Den höga motivationen 

för att undvika munhälsoskador kan bero på att respondenterna besvarade frågorna i samband 

med tandhygienistbesöket. Åttiosex procent av respondenterna uppgav att det var 

viktigt/mycket viktigt att sluta röka för att undvika tandlossning, men det framgår inte hur 

medvetna de är om sambandet mellan rökning och tandlossning. Tjugutre procent av de 

tillfrågade upplevde ha sämre munhälsa men det framgår inte om dem tror att det är på grund 

av  rökning. Rökningen är en riskfaktor för orala besvär såsom dålig anderdräkt, parodontala 

sjukdomar, tandmissfärgningar, försämrad sårläkning och munhålecancer. Dessa symptom är 

oftast synliga och kan upphöra efter upphörande av rökning (28).

 

14



I en studie som utförts tidigare om patienters motivation till tobaksavvänjning upptäcktes det 

att motivationen var stor hos de patienter som ville sluta röka, men det var få patienter som 

blev tillfrågade om avvänjning (29). Tandvårdspersonal klarar inte att erbjuda patienterna 

rökavvänjning, vilket delvis beror på brist på tid men också brist på stödjande resurser (5, 8). 

För att förbättra kunskapen behöver tandvårdspersonalen utbildning om rökavvänjning samt 

mer tid med patienterna för att hjälpa patienterna med rökstopp (12, 16).

Denna studie visade att 58 % av patienterna kunde tänka sig sluta röka utan professionell 

hjälp. Förtiotvå procent av patienterna kunde tänka sig sluta röka med hjälp av tandvårds- 

eller sjukvårdspersonal eller sluta röka linjen. Att 58 % av respondenterna skulle kunna tänka 

sig försöka sluta röka utan hjälp, kan bero på att patienterna är omedvetna om de kan få hjälp 

med att sluta av sjukvårds eller tandvårdspersonal. Det är viktigt för patienten att få hjälp av 

tandvårdspersonalen för att kunna sluta röka (30). Patienter skall tillfrågas i samband med 

hälsoanamnesen om de röker, för att deras rökning skall kunna åtgärdas. Utifrån resultatet på 

denna studie framgick det att det var fler tandhygienister än tandläkare som frågade 

patienterna om rökning och rökvanor. Fyrtiotvå procent av patienterna hade alltid/oftast blivit 

informerad om rökstopp av tandhygienist medan tjugonio procent hade informerats av 

tandläkare. Eftersom enkäten besvarades hos tandhygienisten och patienterna hade besöket 

färskt i minnet var det lättar för patienterna att komma ihåg konversationen med 

tandhygienisten. Många av respondenterna kan ha glömt bort deras tandläkarbesök och om 

tandläkaren frågat de om deras rökning och rökvanor. Tomar (28) redovisade att fyrtio 

procent av tandläkarna inte frågar sina patienter om de röker och att sextio procent inte ger 

råd om avvänjning. Tandläkare och tandhygienister kan ha stor betydelse till att få patienten 

att sluta röka. Motivationen att sluta röka hos patienterna kan öka om tandvårdspersonalen 

fokuserar på tobaksavvänjning (30). Tandvårdspersonal kan vara effektiv i att tillhandhålla 

rökavvänjning och rådgivning eftersom de ofta är i kontakt med allmänheten (28).

Slutsatser 

Denna enkätstudie visar att många av dem som rökte började röka på grund av att personer i 

deras omgivning rökte. Att sluta röka för att undvika munhälsoskador var mycket 

viktigt/viktigt för patienterna. Motivationen till rökstopp varierade bland patienterna. Det var 

svårt för många patienter att hålla sig rökfria. Studien visar också att det var fler 

tandhygienister än tandläkare som frågade patienterna om deras rökvanor och informerade om 

rökavvänjning. 
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Bilaga 1

Enkät till dig som röker 

Markera med ett kryss den ruta som bäst motsvarar Ditt svar om inget annat anges.

1. Kön

   Kvinna

   Man

2. Födelseår …………………

3. Födelseland

   Sverige

   Annat land, född i……………………………… Flyttade till Sverige år………………… 

4. Civilstånd

    Gift/Sammanboende

    Ogift

    Frånskild

   Änka/Änkling

Annat förhållande: ……………………………………………………………………….

5. Vilken högsta utbildning har Du?

    Utbildning mindre än sex år i grundskola eller motsvarande

    Grundskola eller folkskola

    Gymnasium (2- eller 3-årig)

    Högskola/Universitet

Annat: …………………………………………………………………………………..
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6a. Hur mycket röker Du? 

    Dagligen, antal cigaretter ……………

    Sporadiskt, feströker

 

6b. Hur länge har Du rökt? ……………år

6c. Vilka personer i Din närmsta omgivning röker? (fler än ett svar kan anges)  

   Make/maka/sambo

   Barn

   Föräldrar  

   Arbetskamrater

   Kurs/klasskamrater

   Nära vänner

7. Varför började Du röka?

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

8a. Har Du försökt sluta röka?   

   Ja, antal gånger …………………….

   Nej (Om nej, gå till fråga 9)

8b. Hur länge varade rökstoppet som längst? ………………………………………………
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8c. Vad fick Dig till att sluta röka?   

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………….

8d. Fick Du hjälp av någon då Du slutade att röka? (fler än ett svar kan anges)

  Läkare 

  Sjuksköterska 

  Tandläkare

  Tandhygienist

  Tobaksavvänjningsgrupp

  Sluta röka linjen

  Annan……………………………………………………………………………………….

  Jag hade ingen hjälp

9. Har Du använt något medel för att försöka sluta röka? (fler än ett svar kan anges) 

  Nikotin-plåster

  Nikotin-tuggummi

  Nikotin- sublingual tablett (läggs under tungan)

  Nikotin-sugtablett

  Nikotin- inhalator

  Nikotin-nässpray

  Nikotin-munhålespray

  Vareniklin (Champix) 

  Buprobion (Zyban depottablett)

  Annat………………………………………………………………………………………..
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10. Vad känns viktigt för att sluta röka? (fler än ett svar kan anges)

   Få bättre hälsa 

   Undvika att sjukdomar uppstår

   Få bättre kondition

   För mina barns skull  

   Undvika problem i munhålan 

   Min make/maka/sambo röker inte 

   Påtryckning från andra för att sluta röka

Annat…………………………………………………………………………………………….

11. Om Du ska sluta röka i framtiden vilken/vilka kan Du tänka Dig att ta hjälp av? 

(fler än ett svar kan anges)

  Läkare

  Sjuksköterska

  Tandläkare

  Tandhygienist

  Tobaksavvänjningsgrupp

  Sluta röka linjen

  Annan……………………………………………………………………………………….

  Vill försöka sluta själv

12. Vilken/vilka anledningar finns hos Dig till att inte sluta röka? (fler än ett svar kan 

 anges) 

   Har inga problem med min hälsa  

   Har god kondition  

   Risk för att öka i vikt

   Min make/maka/sambo röker

   Mina arbets- kurs/klasskamrater, nära vänner röker 

   Har en lugnande effekt när jag är stressad 

   Kan ta rast på arbetet

Annat…………………………………………………………………………………………….
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13. Ange med ett kryss på linjen vilken Din motivation är just nu till att sluta röka. 

                     _______________________________________________ 

Ingen motivation     Mycket stor motivation

14. När Du är på läkarbesök brukar läkaren diskutera Din rökning?

  Ja             

  Nej

  Har inte besökt läkare på många år

15a. När Du besöker Din tandhygienist hur ofta frågar hon/han Dig följande? Ange svar  

för varje alternativ. 

 Besöker aldrig tandhygienist (Gå till fråga 16a)

Alltid Oftast Oftast inte Aldrig

Hur mycket Du röker

Hur länge Du har rökt

Om Din omgivning röker

Om Du har funderat på att sluta röka

Om Du vill ha information om rökavvänjning

15b. När Du besöker Din tandhygienist hur ofta får Du information om följande? Ange 

svar för varje alternativ. 

Alltid Oftast Oftast inte Aldrig

Rökningens skadeverkningar

Vinster med att sluta röka

Sluta röka linjen

Söka tobaksfakta på Internet

Tobaksavvänjningsgrupp

Nikotinersättningsmedel
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16a. När Du besöker Din tandläkare hur ofta frågar hon/han Dig följande? Ange svar

 för varje alternativ. 

Besöker aldrig tandläkare (Gå till fråga 17a)

Alltid Oftast Oftast inte Aldrig

Hur mycket Du röker

Hur länge Du har rökt 

Om Din omgivning röker

Om Du har funderat på att sluta röka

Om Du vill ha information om tobaksavvänjning

16b. När Du besöker Din tandläkare hur ofta får Du information om följande? Ange 

svar för varje alternativ.

Alltid Oftast Oftast inte Aldrig

Rökningens skadeverkningar

Vinster med att sluta röka 

Sluta röka linjen

Söka tobaksfakta på Internet

Tobaksavvänjningsgrupp

Nikotinersättningsmedel

17a. Hur upplever Du att Ditt allmänna hälsotillstånd är?

   Mycket bra

   Bra

   Mindre bra

   Dåligt

17b. Hur upplever Du att Din munhälsa är?

   Mycket bra

   Bra

   Mindre bra

   Dålig
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17c. Hur upplever Du att Din livskvalitet är?

   Mycket bra

   Bra

   Mindre bra

   Dålig

18. Hur stressad känner du dig i allmänhet? Ange med ett kryss på linjen.

                     _______________________________________________

ingen stress                                maximal stress

19. Har Du under de senaste 6 månaderna haft något/några av följande besvär från Din 

mun eller dina tänder? Kryssa i samtliga svarsalternativ som stämmer in på Dig.

    Svullet/blödande tandkött

    Tandköttet har dragit sig tillbaka

    Hål i tänderna

    Tandlossning

    Svarta/bruna beläggningar på tänderna

    Beläggningar på tungan

    Tappade fyllningar

    Trasiga kronor, tandbryggor eller löstagbara proteser     

    Sveda, sår, blåsor eller svullnader i munnen

    Dålig andedräkt

    Tandvärk

    Muntorrhet

    Annat problem i munnen …………………………………………………………………
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20. Hur viktigt är det att sluta röka för att undvika tandlossning?  

Mycket viktigt

Viktigt

Ganska viktigt

Inte alls viktigt

21. Hur viktigt är det att sluta röka för att undvika inflammation i tandköttet? 

Mycket viktigt

Viktigt

Ganska viktigt

Inte alls viktigt

22. Hur viktigt är det att sluta röka för att undvika karies (hål i tänderna)? 

Mycket viktigt

Viktigt

Ganska viktigt

Inte alls viktigt

23. Hur viktigt är det att sluta röka för att undvika skador på munslemhinnorna? 

 Mycket viktigt

Viktigt

Ganska viktigt

Inte alls viktigt

24. Vilken betydelse har rökningen för Dig?

Mycket stor betydelse

Stor betydelse

Liten betydelse

Ingen betydelse                               

Tack för Din Medverkan
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  Bilaga 2

Information angående
undersökning om inställning till tobaksavvänjning

Vi är två studenter från högskolan Kristianstad som skriver vårt examensarbete, vi vill 
undersöka rökarens inställning till tobaksavvänjning, Vi vänder oss därför till dig som röker.

Aktuell kunskap om hur rökare ser på tobaksavvänjning är bristfälliga. Genom att genomföra 
denna studie ges kunskap om hur rökare vill att tobaksavvänjningen ska genomföras. 
Frågeområden som ska undersökas är bland annat om försök till rökstopp gjorts och 
eventuella erfarenheter från detta, motiv för och hinder med att upphöra med tobaksbruket, 
omgivningens inställning och tobaksbruk i förhållande till allmänhälsan och livskvalitet.

Ditt deltagande är frivilligt, men det är viktigt för undersökningens tillförlitlighet med så högt 
deltagande som möjligt. 

Vi är tacksamma om Du lägger den ifyllda enkäten i den förslutna lådan som finns i 
väntrummet.  
        
             Dina svarsuppgifter kommer att behandlas under sekretess!

Svarskuvertet är kodat för att kunna se om Du har svarat på enkäten för att undvika onödiga 
påminnelser.  Enkäten behandlas utan identitetsuppgifter genom att koden avlägsnas från 
enkäten av en för studien utomstående person innan svaren databearbetas. Det kommer därför 
inte att vara möjligt att identifiera just ditt svar.

Hanteringen av enkäten  kommer  bara att  ske av oss  som arbetar  med studien.  Materialet 
kommer att förvaras inlåst och kommer endast att användas i denna undersökning. 

Din delaktighet är värdefull, där Du har möjlighet att delge Din inställning till 
tobaksavvänjning.

Om du har frågor, så kontakta oss gärna.

Lindita Haziri                                                                              Njomza Prekadini
Högskolan Kristianstad                                                                       Högskolan Kristianstad
Tel 044 20 40 90                                                                                 Tel 044 20 40 90
 
Pia Andersson, leg tandhygienist, Dr odont vet
Högskolan Kristianstad 
Tel 044 20 40 72, 070 6662728
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