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Sammanfattning 

 

Bakgrund Kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL) är en kostsam folksjukdom med 

stora risker att utveckla följdsjukdomar. Rökning är den enskilt största orsaken till KOL 

och en framgångsrik tobaksavvänjning ger därför stora hälsovinster. 

Distriktssköterskans arbetsuppgift är att motivera och vägleda patienter till egenvård 

och livsstilsförändringar. Syftet med studien var att belysa astma-KOL-sköterskans 

erfarenheter av att stödja patienter med KOL till tobaksavvänjning. Metod En studie 

med kvalitativ ansats och deskriptiv design har gjorts. Sju astma-KOL-sköterskor som 

arbetar med tobaksavväjning har intervjuats via semistrukturerade intervjuer som 

spelades in och analyserades med hjälp av kvalitativ innehållsanalys. Resultatet visade 

vikten av att vara lyhörd och skapa en god relation med patienten samt att undvika ett 

anklagande förhållningssätt. Patientens motivation uppfattades vara den dominerande 

framgångsfaktorn. Motiverande samtal kunde väcka, stärka och upprätthålla motivation 

till rökstopp. Även socialt stöd och konsekvensinsikter uppgavs vara stora 

framgångsfaktorer. Patienters upplevelser av skam och skuld, psykisk ohälsa och 

ensamhet beskrevs vara hindrande faktorer som försvårade arbetet med 

tobaksavvänjning. Svårigheter att fånga upp patienter antogs höra samman med en 

bristande följsamhet till befintliga rutiner gällande att identifiera, registrera och 

remittera patienter till astma-KOL-mottagningen. Personal- och tidsbrist bidrog till 

upplevelser av stress och nedprioritering av astma-KOL-mottagningens arbete vilket 

uppgavs förhindra ett effektivt stöd till tobaksavvänjning. Slutsatsen är att astma-KOL-

sköterskorna strävade efter att följa rekommenderade riktlinjer i sitt arbete. Arbetet 

upplevdes som komplext och var såväl stimulerande som frustrerande, samt att de 

önskade sig mer stöd från chefer i form av ytterligare tid för det specifika arbetet med 

tobaksavvänjning. 
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Abstract  

 

Background Chronic obstructive pulmonary disease (COPD) is a costly public health 

problem with major risks of developing complications. Smoking is the single biggest 

cause of COPD and a successful tobacco cessation therefore provides great health 

benefits. District nurse's duty is to motivate and guide patients to self-care and lifestyle 

changes. The purpose of this study was to elucidate the Asthma-COPD nurse’s 

experience in supporting patients with COPD to tobacco cessation. Method A study 

with qualitative approach and descriptive design has been made. Seven Asthma-COPD 

nurses who work with tobacco cessation were interviewed through semi-structured 

interviews were recorded and analyzed using qualitative content analysis. The results 

showed the importance of being responsive and create a good relationship with the 

patient and to avoid an accusatory approach. The patient's motivation was perceived to 

be the dominant factor for success. Motivational interviewing could awaken, strengthen 

and sustain the motivation to quit smoking. Even social support and consistency insights 

were reported to be major success factors. Patients experiences of shame and guilt, 

mental illness and loneliness was described to be impeding factors that hampered the 

work on tobacco cessation. Difficulty in identifying patients were adopted to correlate 

with poor adherence to existing procedures in force to identify, register and refer 

patients for asthma-COPD clinic. Human resource and time constraints contributed to 

the experiences of stress and de-prioritization of asthma-COPD clinic's work, which 

was reported to prevent effective aid to smoking cessation. The conclusion is that 

asthma-COPD nurses strove to follow the recommended guidelines in their work. The 

work was perceived as complex and was both stimulating and frustrating, and that they 

wanted more support from managers in the form of additional time for the specific work 

on tobacco cessation. 
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Introduktion 
 

Varje år dör cirka 12 000 människor av sjukdomar som direkt kan relateras till rökning 

och dess konsekvenser (Folkhälsomyndigheten 2015). Cirka 24% av Sveriges 

befolkning nyttjar dagligen tobak (Folkhälsomyndigheten 2015) och nikotin är ett 

mycket beroendeframkallande ämne (Post & Gilljam 2003). Tobaksbruket fick en 

global utbredning under början av 1900-talet och i Sverige började både män och 

kvinnor nyttja tobak runt 1940-talet. Tobaksbrukets hälsofaror och risker studerades 

vetenskapligt först på 1960-talet då det påvisades allvarliga hälsoproblem relaterat till 

tobaksbruket. Därmed initierades ett statligt arbete för att minska på tobaksbruket 

(Folkhälsomyndigheten 2005).  

 

Kroniskt obstruktiv lungsjukdom och tobak 

Kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL) är en utdragen och progressiv folksjukdom 

med en direkt relation till rökning. I Sverige finns idag mellan 400 000-700 000 

personer med KOL och cirka 2 700 personer dör av sjukdomen varje år 

(Folkhälsomyndigheten 2015; Hjärt-Lungfonden 2014). Sjukdomen beror enligt Griph 

& Ström (2007) på att lungvävnaden har blivit skadad, vanligtvis relaterat till mångårig 

tobaksrökning men sjukdomen kan även uppstå vid långvarig exponering av damm, 

gaser och rök. Sjukdomen ger inflammatoriska förändringar i alveolerna och luftrören 

vilket resulterar i att luftrörens slemhinnor sväller upp och får minskade inre diametrar, 

så kallad luftrörsobstruktion. Luftrörsobstruktionen och de inflammatoriska 

förändringarna skapar besvär i form av dyspné, hosta, slem och destruktion av 

lungvävnad. Destruktion av lungvävnad, så kallat emfysem, är vanligt förekommande i 

patientgruppen, något som försvagar lungornas elastiska förmåga samt leder till 

försämrat gasutbyte. Försämrat gasutbyte gör att patienten lätt blir andfådd. Den 

dominerande orsaken till emfysem är rökning men en mindre grupp patienter kan även 

drabbas av alfa-1-antitrypsinbrist vilket är en genetisk defekt på ett enzym (Griph & 

Ström 2007).  

 

Sjukdomen KOL är i tidigt stadium oftast relativt symtomfri även om långvarig hosta 

och upprepade luftvägsinfektioner är vanligt förekommande. Då sjukdomen avancerar 

blir symtomen svårare genom exempelvis andnöd och nedsatt funktionsförmåga och 

kan då orsaka stort fysiskt och psykiskt lidande för patienten. Det är vanligt att patienten 
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får påtaliga luftvägssymtom först då cirka 40-50 % av den totala lungfunktionen gått 

förlorad. Långt framskriden KOL ger ofta flertalet medicinska konsekvenser, 

exempelvis osteoporos, undernäring och muskelsvaghet (Hjärt-Lungfonden 2014; 

Larsson 2006; Barnett 2005).  

Rökning innebär dessutom en ökad risk för en mängd olika följdsjukdomar, som till 

exempel cancer, tandlossning, hypertoni, diabetes, hjärt-kärlsjukdomar och osteoporos 

(Hjärt-Lungfonden 2014; Barnett 2005; Lundh, Hylander & Törnkvist 2012). 

Dödligheten i KOL ökar stadigt och Världshälsoorganisationen (WHO) förutspår att 

KOL kommer vara en av de tre största dödsorsakerna år 2020 (WHO 2003). Sjukdomen 

är kronisk och förorsakar mycket lidande, såväl personligt som samhällsekonomiskt. 

Rökningen och dess följdeffekter kostar samhället cirka 30 miljarder kronor per år 

relaterat till hälso- och sjukvård, sjukskrivningar, pensioneringar i förtid och för tidig 

död (Holm Ivarsson, Hjalmarson & Pantzar 2012; Folkhälsomyndigheten 2015).  

 

KOL går inte att bota men rökstopp är den viktigaste symtomlindringen och 

behandlingen för att motverka vidare utveckling av sjukdomen. Rökstopp är en 

framgångsrik behandlingsmetod eftersom medicinsk behandling, som exempelvis 

slemlösande eller bronkdilaterande läkemedel enbart minskar symtom (Barnett 2005; 

Holm Ivarsson, Hjalmarson & Pantzar 2012). Även Socialstyrelsens riktlinjer för vård 

av astma och KOL anger rökstopp som en behandling med god evidens då den är såväl 

kostnadseffektiv och hälsoekonomisk (Socialstyrelsen 2015). Tobaksavvänjning kan 

således bromsa sjukdomsförloppet avsevärt och i distriktssköterskans arbete ingår ett 

ansvar att stödja patienten till hälsofrämjande insatser (Pagels 2004). 

 

Tobak och ohälsa  

Rökning definieras av Världshälsoorganisationen (WHO 2003) som en kronisk 

återfallssjukdom och är idag den tydligaste enskilda anledningen till ohälsa, lidande, 

cancer och för tidig död (Folkhälsomyndigheten 2015; Orth-Gomér & Perski 2008). En 

rökare definieras som en person som röker varje dag och en snusare anses vara en 

person som snusar varje dag. Tobaksbruk inkluderar både rökning och snusning 

(Socialstyrelsen 2015). Studier påvisar att hälften av alla rökare förlorar cirka tio år av 

sin förväntade levnadstid direkt relaterat till rökning (Orth-Gomér & Perski 2008; Doll, 

Peto, Boreham & Sutherland 2004). De flesta rökare lider ofta av flertalet kroniska 

sjukdomar vilket resulterar i både psykisk och fysisk ohälsa (Barnett 2005 Brönnum-
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Hansen & Juel 2001; Lehto 2014). Passiv rökning ökar risken för sjukdom, allergier, 

astma och överkänslighet både hos barn och vuxna (Wong, Malaison, Hammond & 

Leatherdale 2013). Den dominerande orsaken till KOL är exponering av cigarettrök 

men sjukdomen kan förvärras av gaser, damm och rök från yrkeslivet. Denna vetskap 

och erfarenhet till trots fortsätter många KOL-diagnostiserade patienter att röka vilket 

orsakar mycket lidande (Hjärt-Lungfonden 2009). Enligt WHO:s ramkonvention om 

tobakskontroll har Sverige som nation år 2003 lovat att tillhandahålla tobaksavvänjning 

och förhindra tobaksdebut. Tre av fyra rökare vill sluta röka och kan göra det med 

professionell hjälp (Socialstyrelsen 2011). Att minska tobaksbruket är således en av 

landets allra viktigaste folkhälsofrågor och tobaksavvänjning är en framgångsrik metod 

för att bromsa sjukdomens utveckling (Holm Ivarsson, Hjalmarson & Pantzar 2012).  

 

Distriktssköterskans hälsofrämjande arbete 

En del av distriktssköterskans arbete är att främja hälsa, förebygga sjukdom, motivera 

och inspirera såväl individen som samhället till viktiga livsstilsförändringar som gynnar 

hälsa. Ytterligare en viktig funktion är att undervisa och stödja patienter och dess 

närstående i ett hälsofrämjande syfte. Distriktssköterskan samordnar och planerar 

åtgärder i vården avseende behandling, omvårdnad och rehabilitering. 

Distriktssköterskans ansvar är även att stärka patientens hälsoförutsättningar och att se 

patientens tillgångar genom ett hälsobefrämjande synsätt (Distriktssköterskeföreningen 

2008). En majoritet av dessa åtgärder riktas mot de stora folksjukdomarna, exempelvis 

KOL (Bergman, Rising, Strand, Malm Jansson & Lundberg 2009). Enligt Parkes, 

Greenhalgh, Griffin & Dent (2008) kan patienters motivation till livsstilsförändringar 

väckas genom tydlig information rörande rökningens konsekvenser på lungornas 

funktionsnivå. För att stödja patienten till att finna inre motivation till tobaksavvänjning 

krävs kunskapsstöd och konsekvensinsikt (Pagels 2004). Det är således av yttersta vikt 

att patienten stimuleras att tänka hälsobefrämjande och ta ett hälsomässigt egenansvar 

(Orem 2001).  

 

Patienter diagnostiserade med KOL kan uppleva stora hälsovinster vid rökstopp varför 

distriktssköterskans preventiva arbete med motivation till tobaksavvänjning är mycket 

viktigt (Hilberink, Jacobs, Schlösser, Grol & de Vries 2006). Rökning kan påverkas 

genom åtgärdsprogram, preventiva, sekundära och behandlande insatser. Exempel på 

åtgärder är tobaksavvänjning, såväl individuellt som i gruppsammanhang (Orth-Gomér 
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& Perski 2008; Stratelis, Mölstad, Jakobsson & Zetterström 2006). Med 

tobaksavvänjning menas motiverande och patientcentrerade insatser och åtgärder under 

flera olika tidpunkter för att stödja patienten till tobaksavvänjning genom att exempelvis 

synliggöra alternativa lösningar (Holm Ivarsson, Hjalmarson & Pantzar 2012).  

 

Astma-KOL-mottagningsverksamhet i Sverige 

Enligt Socialstyrelsens riktlinjer för vård av astma och KOL (2015) ska hälso- och 

sjukvården erbjuda vård med god kvalitet och på lika villkor i hela landet. Dynamisk 

spirometri med mätning av forcerad expiratorisk volym på en sekund (FEV1) samt 

funktionell vital kapacitet (FVC) efter bronkdilaterande medicinsk behandling (REV-

test) skall erbjudas personer med misstänkt KOL. Bronkdilaterande medicinsk 

behandling vidgar luftrören. Eftersom sjukdomen definieras och graderas i 

svårighetsgrad utifrån spirometriresultatet kan diagnos ej sättas utan lungfunktionstest. 

De validerade bedömningsformulären CAT (Chronic Obstructive Pulmonary Disease 

Assesment test) och MRC (Medical Research Council Dyspnoea Scale) används för att 

kartlägga patientens hälsostatus. Formulären ger en bild av patientens besvär rörande 

exempelvis dyspné, slem, hosta, fysisk aktivitet och levnadsbegränsningar. 

 

Patienter med KOL bör enligt Socialstyrelsen (2015) erbjudas råd om egenvård och 

hjälp till tobaksavvänjning via motiverande samtal. Motiverande samtal MI (Motivation 

Interviewing) är en vanligt förekommande samtalsmetod som används vid behandling 

och rådgivning för att underlätta förändringsprocesser. Samtalen kan kombineras med 

nikotinersättningsmedel samt symtomlindrande läkemedel. Konditions- och 

styrketräning rekommenderas också relaterat till stora risker för exempelvis osteoporos 

och minskad muskelmassa vid fysisk inaktivitet. Astma-KOL-sköterskan bör samarbeta 

med en rad olika proffessioner, så som läkare, dietist, fysioterapeut, kurator, psykolog, 

psykosocialt team och arbetsterapeut. Vikten av skriftliga behandlingsplaner rörande 

exempelvis läkemedelsbehandling betonas också. Uppföljningar med bedömning av 

anamnes gällande rökstatus, längd, vikt, nutritionsstatus, aktuella symtom, 

sjukdomsutveckling, läkemedelsbehandling och kontroll av inhalationsteknik bör 

erbjudas patienten med regelbunden frekvens för att astma-KOL-sköterskan ska kunna 

ta ställning till patientens aktuella behov av stöd. Uppföljningar bör inkludera ny 

spirometri för att utvärdera sjukdomsutvecklingen. Patienter med stor kunskap om sitt 

sjukdomstillstånd får förbättrad kontroll över sjukdomen, något som kan medföra ökad 
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livskvalitet, lindrigare exacerbationer, färre akuta sjukhusbesök samt minskad 

sjukfrånvaro. Generellt sett bör astma-KOL-sköterskan ha minst 1,5 timme avsatt 

tid/vecka per 1000 listade vuxna patienter, eller minst 2 timmar/vecka om även barn 

finns listade (Socialstyrelsen 2015). 

 

Teoretisk referensram 

KOL är en sjukdom som ställer stora krav på patientens förmåga till egenvård. Dorothea 

Orem har utvecklat en egenvårdsteori som menar att patientens kapacitet till att vårda 

sig själv är utvecklingsbar och föränderlig. Teorin innefattar uppfattningen av egenvård, 

egenvårdsunderskott och omvårdnadssystem. Orems egenvårdsteori beskriver och 

understryker patientens eget ansvar, intresse och initiativ till hälsoförbättring. Egenvård 

blir således en medveten handling, där patienten själv tar ansvar för sin situation och lär 

sig att hantera denna utifrån de villkor som ges (Orem 2001). Distriktssköterskan ska på 

ett aktivt sätt identifiera och kartlägga patientens individuella behov av undervisning 

och egenvård (Bergman et al. 2009). Utifrån patientens behov skall distriktssköterskan 

därefter verka för att stödja patienten i sin egenvård. Egenvårdsunderskott beskriver 

situationer där patienten upplever egenvårdskravet som övermäktigt utifrån den egna 

kapaciteten. I de fall patienten upplever sig oförmögen till egenvård krävs legitim 

omvårdnad. Orem definierar fem skilda behandlingsstrategier för att stödja patienten 

enligt följande; att agera för någon annan, att styra och vägleda, ge fysisk och psykisk 

lindring, undervisning och att frambringa en miljö som främjar tillfrisknande och 

personlig utveckling (Orem 2001). 

 

Problemformulering 

Hälften av alla rökare förlorar cirka tio år av sin förväntade levnadstid som en direkt 

följd av rökning. Rökare har ofta flertalet kroniska sjukdomar samt både psykisk och 

fysisk ohälsa. Många KOL-diagnostiserade patienter fortsätter att röka vilket orsakar 

stora samhällskostnader och personligt lidande. Att minska tobaksbruket är en av de 

viktigaste folkhälsofrågorna och tobaksavvänjning är en framgångsrik metod för att 

bromsa utvecklingen av KOL. Motivation till livsstilsförändringar kan väckas genom 

information om rökningens konsekvenser. Distriktssköterskans ansvar är att arbeta 

preventivt och hälsobefrämjande och att vara ett viktigt stöd för att hjälpa patienten att 

ta ett egenansvar. Det har varit svårt att finna artiklar där astma-KOL-sköterskor 

berättar om sina erfarenheter kring sitt preventiva arbete med tobaksavvänjning för 
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patienter diagnostiserade med KOL. Föreliggande studie vill belysa astma-KOL-

sköterskors erfarenheter i arbetet med tobaksavvänjning relaterat till att många patienter 

med KOL fortsätter att röka, något som orsakar mycket lidande för såväl patienten som 

för samhällsekonomin relaterat till exempelvis sjukskrivningar och sjukhusinläggningar. 

Ökade kunskaper om astma-KOL-sköterskors erfarenheter vid tobaksavvänjning kan 

således vara betydelsefullt för all vårdpersonal som arbetar med tobaksprevention. 

Författaren i föreliggande studie vill därför belysa astma-KOL-sköterskans erfarenheter 

i arbetet med tobaksavvänjning för att på så sätt bidra till och stödja eventuell 

utveckling av arbetet med tobaksavvänjning.  

 

Syfte 

Syftet med studien var att beskriva astma-KOL-sköterskans erfarenheter av att stödja 

patienter diagnostiserade med KOL till tobaksavvänjning.   

 

Metod 
 

Design   

Studien har utförts med en kvalitativ ansats och en deskriptiv design. Deskriptiva 

studier har som syfte att beskriva, observera och dokumentera situationer i vardagen 

(Polit & Beck 2012). 

 

Undersökningsgrupp och urvalsmetod 

Studiens undersökningsgrupp bestod av sju astma-KOL-sköterskor vid såväl 

landstingsdrivna som privata hälsocentraler i ett län i Mellansverige. En astma-KOL-

sköterska är en sjuksköterska/distriktssköterska som har specialistkompetens inom 

området astma-KOL och tobaksavvänjning. Inklusionskriterierna var att astma-KOL-

sköterskorna skulle arbeta inom primärvården med patienter diagnostiserade med KOL, 

och ha minst sex månaders erfarenhet av arbete med tobaksavvänjning. 

Exklusionskriterier var astma-KOL-sköterskor utan erfarenhet av tobaksavvänjning och 

med mindre än sex månaders arbetslivserfarenhet som astma-KOL-sköterska. Studien 

inkluderade astma-KOL-sköterskor i olika åldrar och kön för att uppnå mångfald i 

studien. Undersökningsgruppens storlek baserades på behovet av information och 

informanter rekryterades genom ett ändamålsenligt urval. Ett ändamålsenligt urval 
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innebär att ett medvetet val av deltagare görs utifrån specifika kriterier för att få ett 

innehållsrikt och informativt material (Polit och Beck 2012).  

Informanterna var kvinnor i åldern 40-58 år, medelålder 44 år. Medelvärdet för antalet 

verksamma år i arbetet som distriktssköterska var 14 år och medelvärdet för antalet 

verksamma år som astma-KOL-sköterska var 4 år. Sex informanter av sju var 

diplomerade tobaksavvänjare. En diplomerad tobaksavvänjare har gått en intern 

tobaksavvänjningsutbildning anordnad av Landstinget. Utbildningen innehåller både 

teoretiska och praktiska färdighetsprov, rollspel, handledningar och uppföljningar. Alla 

astma-KOL-sköterskor utom en hade gått utbildningen motiverande samtal (MI). En 

astma-KOL-sköterska var grundutbildad sjuksköterska och hade särskilt ansvar för 

astma-KOL-mottagning och tobaksavvänjning.  

 

Datainsamlingsmetod 

Data har samlats in via semistrukturerade intervjuer med hjälp av en frågeguide med 

femton öppna frågor och följdfrågor, något som hjälper informanten att lämna 

individuell respons. Genom att använda en frågeguide säkerställdes att alla informanter 

svarade på samma frågor och att frågorna följde studiens syfte (Graneheim & Lundman 

2004). Frågeguiden inleddes med bakgrundsfrågor rörande informanternas ålder, 

yrkeslivserfarenhet och utbildning. Huvudfrågor rörde distriktssköterskans erfarenheter 

av att arbeta preventivt med tobaksavvänjning. Frågeguiden var indelad i olika 

områden: Astma-KOL-sköterskornas rutiner, tobaksavvänjningens upplägg, patienters 

behov av stöd och strategier, astma-KOL-sköterskornas behov av stöd från ledning och 

kollegor. Exempel på en öppen huvudfråga: ”Kan du berätta hur arbetet med KOL-

diagnostiserade patienter och tobaksavvänjning går till”, ”Vilka framgångsfaktorer 

upplever du i arbetet med tobaksavvänjning”. Intervjuguiden avslutades med frågan: 

”Finns det någonting annat som du tycker är viktigt att berätta om rörande ditt arbete” 

för att ge informanten möjlighet att tillägga något som inte redan tagits upp. Följdfrågor 

som: ”Kan du utveckla det ytterligare”, ”Hur menar du”, ”Varför tror du att det är så” 

ställdes för att förtydliga informationen vid funderingar. En inledande pilotintervju 

genomfördes med den första informanten för att säkerställa att frågorna i frågeguiden 

svarade på syftet i studien. Polit & Beck (2012) menar att en pilotintervju kan vara 

fördelaktig för att bilda sig en uppfattning om huruvida frågorna i intervjuguiden svarar 

på syftet i studien och för att undvika misstolkningar. Därefter gick författaren och 

handledaren igenom det inspelade materialet för eventuella korrigeringar av frågor. 



 

8 

 

Frågeguiden ändrades inte eftersom frågorna svarade på studiens syfte, och 

pilotintervjun inkluderades därför i studien. Intervjuerna spelades in på författarens 

mobiltelefon och intervjutiderna varierade mellan cirka 30-50 minuter. Inga 

anteckningar skrevs under intervjuerna för att undvika störningsmoment (Polit & Beck 

2012). Därefter transkriberades intervjuerna ordagrant varpå en kvalitativ 

innehållsanalys gjordes på insamlad data.  

 

Tillvägagångssätt 

Då PM hade godkänts tog författaren via mail kontakt med fyra verksamhetschefer i ett 

län i Mellansverige för presentation av studien tillsammans med informationsbrev 

rörande studiens syfte och förfrågan om tillstånd att intervjua hälsocentralernas astma-

KOL-sköterskor. Tre verksamhetschefer skickade sitt godkännande via mail och en 

verksamhetschef överlämnade godkännandet personligen. En av verksamhetscheferna 

begränsade urvalet till tre av verksamhetsområdets hälsocentraler. Åtta 

vårdenhetschefer kontaktades via mail med informationsbrev och kontaktuppgifter på 

möjliga informanter inhämtades. Därefter mailades förfrågan om deltagande och 

information rörande studien till nio tänkta informanter. En vårdenhetschef och två 

astma-KOL-sköterskor svarade inte på mail eller telefonsamtal, flera påminnelser 

skickades ut. Författaren fick på detta sätt sju informanter. Då informanterna meddelat 

författaren mailledes att de ville delta i studien tog författaren kontakt med dem för att 

bestämma tid och plats för intervju. Intervjuerna genomfördes utifrån informanternas 

egna önskemål om tid och plats och samtliga intervjuer genomfördes på informanternas 

mottagningsrum i ostörd miljö. Ostörd miljö är att föredra för att innehållet i 

intervjuerna inte skall påverkas av yttre störningsmoment (Polit & Beck 2012). Före 

inspelningen påminde författaren informanten att deltagandet var frivilligt och att ingen 

enskild individ skulle kunna identifieras då resultatet från intervjun behandlades 

konfidentiellt. Informanten fick skriva under ett informerat samtycke och författaren 

berättade kort om studiens syfte och frågeområden. Polit och Beck (2012) menar att det 

är bra att försöka få informanten avslappnad genom att gå igenom frågeområdena i 

förväg, samt att avsluta varje intervju med frågan om informanten har något ytterligare 

att tillägga. På det sättet får informanten möjlighet att utveckla något resonemang vidare 

vilket kan frambringa viktig kunskap. Slutligen numrerades alla intervjuer med ett 

kodnummer samt datum. 
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Dataanalys 

Dataanalysen utfördes med hjälp av Graneheim och Lundmans (2004) beskrivning av 

kvalitativ innehållsanalys. En kvalitativ innehållsanalys är en förutsättningslös analys av 

text som grundas på människors enskilda uttalanden, upplevelser och erfarenheter. En 

kvalitativ innehållsanalys fungerar bra vid exempelvis analyser av intervjuer och en 

induktiv ansats valdes då författaren ville göra en förutsättningslös kodning av 

datamaterialet utan att utgå från på förhand bestämda kategorier (Graneheim & 

Lundman 2004). De inspelade intervjuerna transkriberades ordagrant och i sin helhet. 

Författaren läste intervjuerna flertalet gånger för att urskilja betydelser och nyanser. Ur 

intervjuerna plockades sedan meningsbärande enheter som svarade på syftet för studien 

ut. De meningsbärande enheterna kondenserades sedan för att få bort överflödig text 

utan att förlora kärnan i enheterna. Därefter kodades de meningsbärande enheterna 

genom att författaren kortfattat beskrev de meningsbärande enheternas innehåll. 

Subkategorier skapades därefter och då urskiljdes eventuella skillnader och likheter i 

datamaterialet vilket mynnade ut i kategoriindelningar. Kategorierna symboliserar det 

centrala budskapet i datamaterialet (Graneheim & Lundman 2004). Författaren färglade 

varje intervju i analysarbetet i en egen färg för att lättare särskilja varje informants 

utsaga. Genom denna typ av analys gavs möjlighet att analysera och identifiera 

innehållet i intervjuerna (Graneheim & Lundman 2004). Dataanalysen har utförts 

noggrant och diskuterats med handledare och kurskamrater under hela processen, vilket 

kan öka trovärdigheten för studien genom att författaren fortlöpande fick respons på 

arbetet. Författaren har haft kontakt med handledare och studiekamrater i 

handledningsgruppen en gång per vecka. Intervjuerna genomfördes mellan februari och 

maj 2016. För exempel på analysen, se figur 1.  
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Figur 1. Exempel på analys 

Meningsbärande 
enhet

Kondensering Kod Subkategori Kategori

"Och sen är det oron, en del har 
psykisk ohälsa och mår dåligt, och 
det händer elände hela tiden, då 
måste man röka för att bli lugn"

En del är oroliga, har psykisk ohälsa 
och mår dåligt vilket försvårar 

tobaksavvänjning

Oro, psykisk ohälsa och dåligt 
mående försvårar tobaksavvänjning

Psykisk ohälsa och dåligt mående 
försvårar tobaksavvänjning

Astma-KOL-sköterskans upplevelser 
av möjligheter och svårigheter vid 

tobaksavvänjning

"Hindrande är ju kanske tiden och 
resurserna, att man inte får  

tillräckligt med tid"

Astma-KOL-sköterskan upplever 
tiden och resurserna som hindrande

Astma-KOL-sköterskan upplever tids-
och resursbrist

Personalbrist och tidsbrist försvårar 
arbetet med tobaksavvänjning

Astma-KOL-sköterskans 
arbetssituation hindrar stöd till 

tobaksavvänjning

"Jag tjatar inte på dem för att jag vill 
undvika att moralisera eller att 

komma med pekpinnar vet du, det 
vill jag absolut inte"

Jag undviker att tjata, moralisera och 
komma med pekpinnar

Jag undviker att tjata och moralisera

Vikten av det förtroendeingivande 
samtalet och förhållningssättet

Astma-KOL-sköterskans arbetsrutiner 
vid tobaksavvänjning
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Forskningsetiska överväganden 

Omsorgen om individen är alltid viktigare än vetenskapens intresse vid forskning som 

rör människor. För att värna deltagare i vetenskapliga studier finns etiska 

forskningsprinciper som forskare bör följa (Helsingforsdeklarationen 2008). Författaren 

ansåg att studiens ämne stämde väl överrens med "Principen om att göra gott" enligt  

etiska riktlinjer som är grundläggande för omvårdnadsforskning i Norden 

(Sykepleiernes Samarbeide i Norden 2015). Att göra gott innebär en skyldighet att 

förebygga eller mnska skada samt att främja det goda. Författaren bedömde att det inte 

förelåg etiska hinder då studien berörde och beskrev distriktssköterskans erfarenheter 

kring ämnet. Berörda chefer på informanternas arbetsplatser hade givit sitt godkännande 

till studien. Informanterna informerades skriftligt rörande syftet med studien, att 

deltagandet var frivilligt och att de när som helst kunde avbryta sin medverkan utan 

ytterligare förklaring (Polit & Beck 2012; Helsingforsdeklarationen 2008). Materialet 

har hanterats konfidentiellt, det vill säga att intervjuerna har avidentifierats genom koder 

och författaren har valt att redovisa demografiska uppgifter på ett sådant sätt att ingen 

informant kan identifieras. Endast författaren och handledaren har haft tillgång till 

datamaterialet. Inspelat och transkriberat material har förvarats inlåst på säker plats hos 

författaren och raderats från mobiltelefonen och datorn efter transkribering. Då 

examensarbetet är godkänt destrueras allt material. Informanterna upplystes också om 

att studien kommer att publiceras på Gävle Högskolas databas DIVA och att den då är 

fritt tillgänglig. Informanterna har även erbjudits att få en kopia av studien skickad till 

sig via mail. 

  

Resultat 
 

Resultatet från intervjuerna med astma-KOL-sköterskorna frambringade tre kategorier 

enligt följande: Astma-KOL-sköterskans arbetsrutiner vid tobaksavvänjning, Astma-

KOL-sköterskans erfarenheter av möjligheter och svårigheter vid tobaksavvänjning och 

Astma-KOL-sköterskans arbetssituation hindrar stöd till tobaksavvänjning (figur 2). 

Kategoriernas innehåll belyses sedan i löpande text med utgångspunkt från elva 

subkategorier. Citat används för att stärka resultatet. Citaten är markerade med en siffra 

för att påvisa vilken astma-KOL-sköterska som har berättat vad. Numreringen av 

informanterna i föreliggande studie har inget samband med ordningsföljden på 

intervjuerna. De patienter diagnostiserade med KOL som erbjöds eller fick hjälp med 
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tobaksavvänjning benämns i resultatet som ”patienten”. Med tobak menas i 

föreliggande studie enbart rökning.  

 

 

 

 

 

 

Figur 2. Kategorier och subkategorier som beskriver astma-KOL-sköterskans 

erfarenheter av att stödja patienter diagnostiserade med KOL till tobaksavvänjning. 

 

 

 

Astma-KOL-sköterskans 
arbetsrutiner vid 
tobaksavvänjning

Rekrytering, 
kartläggning och 

uppföljnng av 
patientens hälsostatus

Vikten av det 
förtroendeingivande 

samtalet och 
förhållningssättet

Verktyg som stöd i 
arbetet med 

tobaksavvänjning

Samarbetet med 
kollegor och andra 

professioner, ett stöd i 
arbetet med 

tobaksavvänjning

Astma-KOL-sköterskans 
erfarenheter av möjligheter 

och svårigheter vid 
tobaksavvänjning

Motivationskällor till 
att sluta röka

Vanebrytande 
strategier som stöd 

vid tobaksavvänjning

Psykisk ohälsa och 
dåligt mående 

försvårar 
tobaksavvänjning

Ensamhet, en 
utmaning vid 

tobaksavvänjning

Undanflykter, 
motivationsbrist och 
återfall utgör hinder 
vid tobaksavvänjning

Astma-KOL-sköterskans 
arbetssituation hindrar 

stöd till tobaksavvänjning

Personalbrist och 
tidsbrist försvårar 

arbetet med 
tobaksavvänjning

Bristande följsamhet 
till rutiner försvårar 

arbetet med 
tobaksavvänjning
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Astma-KOL-sköterskans arbetsrutiner vid tobaksavvänjning  

Denna kategori består av fyra subkategorier: ”Rekrytering, kartläggning och uppföljning 

av patientens hälsostatus”, ”Vikten av det förtroendeingivande samtalet och 

förhållningssättet”, ”Verktyg som stöd i arbetet med tobaksavvänjning” och 

”Samarbetet med kollegor och andra professioner, ett stöd i arbetet med 

tobaksavvänjning”. 

 

Rekrytering, kartläggning och uppföljning av patientens hälsostatus 

Astma-KOL-sköterskorna beskrev att patienter rekryterades till astma-KOL-

mottagningen dels genom regelrätta besök på mottagningen rörande exempelvis 

blodtryckskontroller eller återkommande luftvägsinfektioner, dels genom remisser från 

kollegor. Remisser rörande potentiella patienter inkom vanligen via läkare, 

fysioterapeuter, arbetsterapeuter, dietister, sjuksköterskor och distriktssköterskor på 

mottagningen. I många fall hade patienten själv kontaktat mottagningen relaterat till 

långvariga luftvägsbesvär i form av hosta, infektioner och slemproblematik.  

 

Arbetet med den inledande kartläggningen av patientens aktuella hälsostatus följde en 

tydlig struktur som innefattade bedömningsformulär och självskattningsverktyg 

kombinerat med spirometri. Enkel och begriplig information rörande exempelvis 

anatomi, fysiologi, fysisk aktivitet, vaccinationer, medicinsk behandling och 

gynnsamma hälsoeffekter av att sluta röka gavs och samtal fördes rörande 

tobaksavvänjning. Samtalen berörde när, var, varför och hur mycket patienten rökte. 

Kartläggningen beskrevs bidra till att medvetandegörande patienten och uppgavs som 

en viktig funktion i tobaksavvänjningens process.  

 

”Det handlar om att medvetandegöra patienten.. i vilka situationer som de röker och 

varför de röker, de har ett tobaksberoende men det är också situationer..” (6) 

 

Rutinen var att uppföljningar skulle utföras efter tre, sex och tolv månader men även 

utifrån patientens specifika behov. Relaterat till personal- och tidsbrist kunde 

uppföljningarna ibland fördröjas. Vid uppföljningssamtal berördes exempelvis 

vaccinationer och antalet exacerbationer. Uppföljningarna utfördes mestadels 

telefonledes, men om patienten själv hellre önskade ett personligt möte på mottagningen 

försökte detta behov tillgodoses om personal- och tidsresurser fanns. 
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Vikten av det förtroendeingivande samtalet och förhållningssättet  

Samtliga astma-KOL-sköterskor beskrev vikten av att vara närvarande i samtalet och att 

försöka skapa en god relation till patienten, baserad på tillit och förtroende. Det 

personliga förhållningssättet gentemot patienten, att vara engagerad, inkännande, 

tålmodig, respektfull och att undvika att moralisera, tala fördömande eller 

skuldbeläggande betonades också vara viktigt. 

 

”..samtalet, att man känner att man får en relation till personen, att de litar på att jag 

ringer dem, att de känner att man inte står med pekfingret och klankar ned på dem.” (2) 

 

Det uppgavs en medveten återhållsamhet rörande delgivning av information till 

patienterna för att inte översålla dem med fakta om rökningens fysiologiska 

konsekvenser och därmed riskera att skrämma bort dem. Denna balansgång kunde vara 

svår då det samtidigt betonades vara väldigt viktigt att inte undanhålla viktig 

information och att vara rak och tydlig gentemot patienten. Det beskrevs att processen 

med tobaksavvänjning skedde stegvis och att det var viktigt att delge rätt information 

vid rätt tidpunkt, till exempel vid samtal rörande sjukdomsförlopp. Det beskrevs att 

patienten själv bestämde vilka beslut som skulle tas rörande tobaksavvänjningen då 

vissa patienter upplevdes må bäst av att trappa ned sin rökningen, medan andra hellre 

valde att sluta tvärt. Astma-KOL-sköterskorna utgick alltid från patientens egna 

förutsättningar och önskemål vilket medförde att varje individs process såg olika ut. 

Astma-KOL-sköterskorna menade att de bidrog med kunskap, vägledning och stöd via 

det motiverande samtalet men ansvaret för att sluta röka vilade alltid på patienten själv.   

 

”Jag försöker [få dem att förstå] att de själva håller i bollen...” (1) 

 

Det påtalades även vara viktigt att patienten förstod att hen inte skulle sluta röka för 

astma-KOL-sköterskans eller doktorns skull, utan för sin egen hälsas skull. 

 

Verktyg som stöd i arbetet med tobaksavvänjning 

Astma-KOL-sköterskorna beskrev att det behövdes verktyg som stöd i arbetet med 

tobaksavvänjning. Olika bedömningsformulär och självskattningsskalor användes, 

bland annat CAT-skalan och Ambivalenskorset. Skalorna användes för att gradera 

patientens besvär, beroende- och motivationsnivå, samt den upplevda ambivalensen till 
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tobaksavvänjning. CAT-skalan användes frekvent och uppgavs vara ett bra stöd för att 

komma ihåg att ställa rätt frågor. Det beskrevs att patienten på så sätt kunde reflektera 

över sin egen självskattning, något som tycktes stimulera till ökade självinsikter.  

 

Spirometri användes för att bedöma patientens aktuella lungfunktion och för att utesluta 

till exempel astma. Resultatet av spirometrin samt graden av andningsrelaterade besvär 

var avgörande för patientens vidare handläggning, exempelvis läkemedelsbehandling 

eller remittering till annan proffession. Samtliga astma-KOL-sköterskor betonade att 

spirometrins resultat kunde vara väldigt motiverande vid tobaksavvänjning då patienten 

fick möjlighet att tydligt se sin lungkapacitet i jämförelse med friska lungors kapacitet.  

 

”Ibland när man vill hjälpa någon på traven att stärka motivationen kan man utgå från 

spirometrikurvan. Det är väldigt övertygande för dem många gånger..” (1)  

 

Ett annat verktyg som beskrevs var samtalsmetoden MI (Motivational Interviewing), en 

metod som användes för att försöka väcka och stärka patientens inre motivation och 

beslutsamhet till att sluta röka. Enligt astma-KOL-sköterskorna ställdes öppna frågor till 

patienten och därigenom skapades förutsättningar för patienten att få insikter och starta 

inre förändringsprocesser. Det uppgavs vara av yttersta vikt att förhålla sig 

uppmuntrande och aktivt undvika att vara förebrående eller anklagande. Vikten av att 

inte tala om för patienten hur denne skulle göra, utan att patienten själv skulle styra 

samtalet utifrån sina egna personliga förutsättningar betonades också. 

 

” .. för man vill så väldigt gärna tala om att ”så här ska du göra”. Det gäller att tänka 

till, att fråga patienten, hur har du SJÄLV tänkt att det här ska gå till?” (2) 

 

Det beskrevs att ”Sluta-röka-linjen” var ett utmärkt kostnadsfritt telefonstöd för 

patienten där det erbjuds råd, samtal och uppföljning via tobaksavvänjare. Många 

patienter föredrog ”Sluta-röka-linjen” framför astma-KOL-mottagningen relaterat till 

ekonomiska förutsättningar eller till patientens skam- och skuldkänslor inför sitt 

beroende. Det upplevdes ibland vara lättare att prata med en tobaksavvänjare på 

telefonen än att möta en astma-KOL-sköterska personligen. Information gavs även 

genom lättlästa och enkla broschyrer som patienten kunde läsa i lugn och ro i hemmet. 
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Samarbetet med kollegor och andra professioner, ett stöd i arbetet med 

tobaksavvänjning 

Samarbetet med kollegor och andra professioner beskrevs vara ett värdefullt stöd i 

arbetet med tobaksavvänjning. Det beskrevs att patienter diagnostiserade med KOL ofta 

hade samsjuklighet och komplexa sociala situationer vilket skapade behov av flera 

insatser samtidigt. Insatserna kunde beröra stöd från socialtjänst, psykolog, dietist, 

fysioterapeut eller arbetsterapeut och patienten remitterades då vidare. Det ansågs därför 

vara nödvändigt att prioritera insatser och åtgärder utifrån patientens största behov för 

tillfället, vilket ibland kunde innebära att tobaksavvänjningen kom i andra hand.  

 

Astma-KOL-sköterskans erfarenheter av möjligheter och svårigheter vid 

tobaksavvänjning  

Denna kategori består av fem subkategorier: ”Motivationskällor till att sluta röka”, 

”Vanebrytande strategier som stöd vid tobaksavvänjning”, ”Psykisk ohälsa och dåligt 

mående försvårar tobaksavvänjning”, ”Ensamhet, en utmaning vid tobaksavvänjning” 

och ”Undanflykter, motivationsbrist och återfall utgör hinder vid tobaksavvänjning”. 

 

Motivationskällor till att sluta röka 

Patientens motivation och drivkraft till rökstopp ansågs vara den enskilt dominerande 

framgångsfaktorn för en lyckosam tobaksavvänjning. Att patienten tydligt kunde se 

hälsovinster med att sluta röka betonades vara viktigt. Det beskrevs också att många 

patienter upplevdes finna motivation till att sluta röka genom oron för den egna hälsan 

via sjukdoms- och konsekvensinsikter, exempelvis genom att doktorn pratade klarspråk 

med dem rörande risker för svåra följdsjukdomar eller vid exacerbationer med andnöd, 

akut sjukdom, sjukhusinläggningar eller hjärt- kärlproblematik.  

 

”Det är deras motivation som är nummer ett” (1) 

”Motivationen är det som är det viktiga för att klara ett rökstopp” (4) 

”Patienter säger att; sen jag fick höra att jag fått KOL har jag inte rökt ett bloss!” (5) 

 

Det sociala stödet från familjemedlemmar och omgivning var en stor motivationskälla 

till rökstopp. Dels för att patienten ville vara en god förebild för sin familj och 

omgivning, dels för att rökningen kunde vara direkt skadlig för familjemedlemmarnas 
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hälsa genom passiv rökning, samt orsaka dem obehag genom försämrad luft i hemmet. 

En astma-KOL-sköterska beskrev hur många patienter med KOL resonerade: 

 

”Har man fått barnbarn så måste man sluta röka för att man kan inte röka för 

barnbarnets skull, det luktar illa av mig och det kan vara farligt för dem med röken” (4) 

 

Om flera i familjen slutade röka samtidigt beskrevs det som en framgångsfaktor då 

draghjälp, motivation och stöd kunde ges till varandra i processen. Icke rökande 

familjemedlemmar beskrevs också kunna stödja patienten genom uppmaningar att sluta 

röka, något som tycktes väcka motivation till rökstopp.  

 

Vanebrytande strategier som stöd vid tobaksavvänjning 

Det beskrevs stora svårigheter för patienten att bryta vanor och ritualer. Rökande 

familjemedlemmar kunde uppfattas som ett hinder då rökningen beskrevs vara starkt 

förknippad med vardagliga vanor och sociala situationer, som till exempel cigaretten vid 

morgonkaffet eller rökning vid festliga sammankomster. Genom samtal fick patienten 

rangordna sina cigaretter utifrån behov. Detta för att identifiera vilka dagliga cigaretter 

som var absolut viktigast för patienten, exempelvis morgoncigaretten, och vilka av dem 

som enbart var så kallade vanecigaretter, det vill säga de som inte fyllde någon direkt 

funktion. En astma-KOL-sköterska beskrev en patients vana: 

 

”De där cigaretterna som bara åkte med av gammal vana, till exempel om hon skulle 

gå till affären, utan att hon ens visste om det satt det en cigarett i truten, fullkomligt 

onödigt, den bara hamnade där av gammal vana, händerna gick av sig själv” (5) 

 

Distraherande aktiviteter kunde enligt astma-KOL-sköterskorna vara hjälpande 

strategier vid röksug, exempelvis att tugga tuggummi, promenera, äta en morot, dricka 

ett glas vatten eller handarbeta. Vissa patienter satte upp insparade sedlar på kylskåpet, 

för att synliggöra hur stora summor som tidigare lagts på inköp av cigaretter. Andra 

strategier uppgavs vara att patienten aktivt undvek de situationer som tycktes vara mest 

förknippade med rökning, och att aldrig ha cigaretter liggandes i hemmet för att på så 

sätt minska tillgängligheten. Astma-KOL-sköterskorna informerade om, och 

rekommenderade varmt de nikotinersättningsmedel som finns att tillgå och samtliga var 

positiva till detta som ett stöd vid tobaksavvänjning. Nikotinersättningsmedel uppgavs 
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lindra patienternas oro för abstinensbesvär och därigenom vara ett gott psykologiskt och 

fysiologiskt stöd. 

 

Psykisk ohälsa och dåligt mående försvårar tobaksavvänjning 

Patienter med psykisk ohälsa och dåligt mående, exempelvis depression, ångest och oro 

beskrevs vara avsevärt svårare att motivera till tobaksavvänjning relaterat till cigarettens 

upplevda stressdämpande effekter. Det beskrevs att många patienter med psykisk ohälsa 

argumenterade kraftfullt för att fortsätta att röka. De förnekade ofta problematiken och 

konsekvenserna av sitt beroende och hävdade att de mådde bra av att röka. 

 

”Folk mår inte bra psykiskt, när de röker kopplar de av, det hjälper dem att dämpa 

stress.” (3) ”...många med ångest vill gärna röka för att bli lugnare.” (3)  

 

Det beskrevs vara vanligt att patienter blev fysiskt inaktiva vid en exacerbation relaterat 

till ångest som kopplades med en rädsla för andnöd. Den fysiska inaktiviteten uppgavs 

vara negativ för patientens sjukdomsförlopp och lungfunktion, bland annat relaterat till 

ökad risk för slemansamling i lungorna. Ångesten beskrevs således skapa en ond cirkel. 

 

”När de får en exacerbation, att de är i rörelse direkt, så de inte blir rädda och går och 

lägger sig. Rädsla relaterad till andfåddhet gör att patienter blir fysiskt inaktiva, vilket 

ytterligare försämrar lungfunktionen” (3) 

 

En astma-KOL-sköterska upplevde att kvinnor generellt sett hade svårare att sluta röka 

än män och detta antogs relatera till att kvinnor var mer känslostyrda än män och att 

rökningen var starkt kopplad till känslor som ångest, ängslan, rädsla och oro.  

 

”De flesta hinder som jag ser.. och man ska inte generalisera men jag tycker kvinnor 

har svårare i regel. Kvinnor har mycket mer känsloliv än vad män har...” (2) 

 

Astma-KOL-sköterskorna uppgav att en svårighet vid tobaksavvänjning var patientens 

destruktiva känslor av skam och skuld, något som beskrevs vara en bidragande orsak till 

att många patienter initialt inte ens sökte hjälp för sitt beroende. Det uppgavs att 

patienterna ibland kände sig påhoppade, att de skämdes för sin rökning och för att de 
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hade ett beroende. Relaterat till känslan av skam för sitt beroende uppgavs att många 

patienter undanhöll sin rökning för sin familj och för vårdpersonal.  

 

”Man skäms över att man röker, för man vet att man inte ska röka. Och många vill 

väldigt gärna sluta röka men man skäms ändå för att söka hjälp. Tobaksberoende är ju 

skamfyllt för patienterna, och det gör ju att det är svårt att förändra beteendet..” (6) 

 

Ensamhet, en utmaning vid tobaksavvänjning 

Astma-KOL-sköterskorna uttryckte också att många patienter var väldigt ensamma, 

ibland till och med socialt isolerade relaterat till sin dyspné, och att de därför använde 

cigaretten som ett dagligt sällskap, en kompis, en sysselsättning, en belöning och en 

tröst. En av astma-KOL-sköterskorna beskrev en patient som inte hade något annat 

umgänge än det hon hade tillsammans med grannarna då de möttes ute på gården och 

rökte en cigarett tillsammans. Patienten menade att om hon slutade röka så skulle 

hennes umgänge med grannarna upphöra, vilket skulle få henne att känna sig så ensam.  

 

”De har ju liksom inget annat, har de inget att göra så har de ju cigaretten.” (4) ”De 

har haft sin cigarett att gå ut och röka med, det är svårt att bli av med en kompis man 

har haft i sextio år. Jag tror inte att det är nikotinet egentligen, det är min kompis. De 

kanske inte har anledning att gå ut på balkongen utan att ta en cigarett.” (2) 

 

Undanflykter, motivationsbrist och återfall utgör hinder vid tobaksavvänjning 

Det beskrevs att patienter hade många undanflykter för att försvara rökningen, ett 

vanligt förekommande exempel var att de redan hade rökt så länge så det upplevdes som 

lönlöst att sluta röka. 

  

”Missbruket försvarar sig, försvarar rökningen, man förminskar riskerna och 

farligheten, det händer inte mig” (5) 

 

Undanflykterna beskrevs utgöra ett inre försvar som förhindrade patientens motivation 

till tobaksavvänjning. Det beskrevs att vissa patienter varken ville eller klarade av att 

sluta röka till exempel vid en skilsmässa eller nära anhörigs död. Det uppgavs även att 

många patienter resolut valde att fortsätta röka trots andningsbesvär. 
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”Patienter säger att de slutade röka och att de aldrig varit så sjuk som sen dess” (2) 

”Det finns dem som hellre väljer en för tidig död än att sluta röka.” (3)  

”Patienter kommer med undanflykter som: Jag har rökt så länge och har aldrig haft 

besvär förr”, eller ”nu har jag redan besvär, då är det ingen idé att jag slutar” eller 

”jag kan inte sluta röka för jag mår så dåligt när jag slutar...” (5)  

 

Astma-KOL-sköterskorna uppgav att bristande motivation förvisso kunde stimuleras, 

men för att få bestående resultat krävdes egen inre drivkraft. Det beskrevs också vara 

vanligt förekommande med avbokade och uteblivna besök och detta antogs relatera till 

patientens bristande motivation till rökstopp. Samtliga astma-KOL-sköterskor påtalade 

att de kallade patienten åter vid uteblivna och avbokade besök, men det betonades även 

att patientens egen motivation till att sluta röka måste vara drivande, varför astma-KOL-

sköterskan ibland valde att släppa patienten helt. 

 

”De som avbokar eller uteblir och inte vill ha ny tid, dem lägger jag inte energi på. Då 

är man inte mogen. Då tjatar jag inte mer. Då avslutar jag pratet om rökning ” (4) 

 

Det beskrevs också att många patienter uttryckte att de kände sig besvikna, misslyckade 

och uppgivna och att de hade dåligt självförtroende inför tobaksavvänjningen då de vid 

upprepade tillfällen tidigare hade försökt att sluta röka men misslyckats och fått återfall.  

 

”Man har tappat självförtroendet. Man har försökt sluta så många gånger och 

misslyckats, så man utsätter sig inte för den besvikelsen en gång till..” (5) 

 

Återfall beskrevs vara mycket vanligt förekommande och ofta krävdes flertalet försök 

till rökstopp innan patienten slutligen blev rökfri. Vid återfall uppgavs att processen 

började om på ruta ett, utan anklagande frågor eller förhållningssätt.  

 

”För varje försök du gör kommer du en bit närmare, och även om du inte lyckades nu 

så har du kommit en bit längre..” (7) 

 

Det ansågs viktigt att patienten upplevde det positivt att komma tillbaka till 

mottagningen trots ett återfall och genom att identifiera orsaken till återfallet kunde 

patienten lära sig att förutse och därmed undvika situationsbundna fällor i framtiden. 
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Det ansågs även vara viktigt att som astma-KOL-sköterska inte känna sig maktlös eller 

ta patientens återfall personligt. 

 

Astma-KOL-sköterskans arbetssituation hindrar stöd till tobaksavvänjning  

Denna kategori består av två subkategorier: ”Personalbrist och tidsbrist försvårar arbetet 

med tobaksavvänjning” och ”Bristande följsamhet till rutiner försvårar arbetet med 

tobaksavvänjning”.  

 

Personalbrist och tidsbrist försvårar arbetet med tobaksavvänjning 

Det beskrevs att täta uppföljningar på mottagningen gav bättre utfall vid 

tobaksavvänjning jämfört med telefonuppföljningar. Uppföljning skedde dock oftast 

telefonledes relaterat till personal- och tidsbrist, något som kunde ge en känsla av 

otillräcklighet då de önskade mer tid för personliga besök och fördjupande samtal. 

 

”Tiden är knapp, man pratar ganska fort. Det skulle vara bättre om jag kallade dem 

tillbaka och träffade dem personligen igen. Men vi är för få i personalen, vi räcker inte 

till. Eftersom jag har brist på tid så ringer jag upp istället” (1) 

 

Bristen på personal uppgavs bland annat härleda till undermålig grundbemanning och 

sjukskrivningar vilket resulterade i omprioriteringar på hälsocentralerna. 

Omprioriteringarna i sin tur resulterade i att arbetet med astma-KOL-mottagningen 

prioriterades ned till förmån för annat arbete på hälsocentralen, som exempelvis 

telefonrådgivning, diabetesmottagning och vanligt mottagningsarbete. 

 

”Jag känner mig stressad. Man måste ju kunna reflektera och prioritera arbetet runt 

patienten, diskutera med läkare angående medicinering, uppföljningar. Jag hinner inte 

med alla som sagt, det är för många [patienter] och för lite tid” (1) 

 

Flertalet av astma-KOL-sköterskorna uppgav att de i tidsbesparande syfte skickade 

CAT-skalan till patienterna via post tillsammans med kallelsen, men att många patienter 

glömde att dels att fylla i formuläret, dels att ta med det till mottagningen, vilket 

resulterade i mindre tid för fördjupande samtal under mottagningsbesöket.  
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”Man vill ju hemskt gärna prata lite med patienten, och höra, hur är det, vart står du, 

hur länge har du gjort det, vad upplever du. Jag skulle många gånger önska att det 

fanns tid att kalla tillbaks dem och sitta kanske den där timmen och prata om vad de 

kan göra för att sluta röka, vara fysiskt aktiv.. Det skulle jag vilja jobba mer med.” (5) 

 

Bristande följsamhet till rutiner försvårar arbetet med tobaksavvänjning 

Flertalet astma-KOL-sköterskor önskade att det kollegiala samarbetet gällande 

följsamhet till rutiner kunde förbättras ytterligare för att effektivare fånga upp patienter 

som misstänktes ha KOL. Detta kunde göras genom att alltid ställa enkla rutinmässiga 

frågor till alla patienter rörande rökvanor, genom noggrann registrering om rökning i 

befintligt register för ändamålet, genom att informera om att hjälp till tobaksavvänjning 

fanns, samt genom att remittera rökare vidare till astma-KOL-sköterskan för att få hjälp 

med att sluta röka. Vikten av att frågan ställdes i alla led och av alla professioner 

betonades. 

 

”Det finns säkert jättemånga som skulle behöva sluta röka men de kommer inte till min 

kännedom, de kanske ligger kvar hos läkaren, att de inte får någon remiss.” (3)  

 

”Vi TROR att vi är jätteduktiga på att fråga alla om tobak, vi kanske gör det, men vi 

registerar det inte i journalerna. Det handlar om ett registreringssystem som inte alltid 

alla fyller i. Man kan inte skriva i löpande text utan man måste registrera på ett 

speciellt ställe. Så där får vi skärpa till oss med det så kanske det blir bättre..” (2) 
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Diskussion 
 

Huvudresultat  

Huvudresultatet visade vikten av att vara lyhörd och försöka skapa en god relation med 

patienten. Patientens motivation ansågs vara den enskilt största faktorn för att klara av 

att sluta röka, varför motiverande samtal användes. Motiverande samtal kunde väcka, 

stärka och upprätthålla den inre motivationen till rökstopp, men även det sociala stödet 

och sjukdomsinsikter uppgavs vara stora framgångsfaktorer. Psykisk ohälsa, dåligt 

mående, ensamhet och vanor beskrevs vara hindrande faktorer för patienten, något som 

försvårade arbetet med tobaksavvänjning markant. Personal- och tidsbrist samt brister i 

följsamheten av befintliga rutiner uppgavs vara faktorer som försvårade arbetet, skapade 

känslor av otillräcklighet och förhindrade ett effektivt stöd till tobaksavvänjning.  

 

Resultatdiskussion 

Samtliga astma-KOL-sköterskor i föreliggande studie underströk vikten av att tidigt 

försöka etablera en god relation med patienten, baserad på förtroende och tillit. Det 

beskrevs att ödmjukhet, lyhördhet och bekräftelse gentemot patienten var av stor vikt 

eftersom varje patient var unik och behövde unik behandling. En studie som gjorts 

belyste att vårdpersonal bör vara närvarande och inkännande i samtalet för att få 

patienten att känna sig trygg (Jonsdottir, Jonsdottir, Geirsdottir, Sveinsdottir & 

Sigurdadottir 2004). Samma studie påvisade vikten av att försöka lära känna patienten 

för att få veta vilka förutsättningar hen har i form av exempelvis socialt stöd. Astma-

KOL-sköterskorna ansåg att det var viktigt att anpassa sitt förhållningssätt till den unika 

individens behov. En studie av Lundh, Hylander och Törnqvist (2012) påvisar att det är 

viktigt att vårdpersonal känner till de bakomliggande orsakerna till patientens 

erfarenheter och svårigheter för att kunna stödja patienten till livsstilsförändring.  

 

Vikten av att ge tydlig och begriplig information på patientens nivå underströks av 

samtliga astma-KOL-sköterskor i föreliggande studie. En studie av Efraimsson, 

Österlund, Fossum, Ehrenberg, Larsson & Klang (2012) påvisar att det många gånger 

ges för mycket saklig information vid ett och samma tillfälle, något som kan ge upphov 

till negativa konsekvenser genom att patienten skräms bort. Orem (2001) betonar vikten 

av att vara tydlig i sin kommunikation för att på så sätt försöka öka patientens 

motivation till livsstilsförändring. Astma-KOL-sköterskorna beskrev samtidigt vikten 

av att inte moralisera och föreläsa för patienten då detta kunde försätta patienten i en 
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missgynnande försvarsposition. Hjärt-Lungfonden (2014) poängterar vikten av ett gott 

förhållningssätt gentemot patienten då en dåligt skött tobaksavvänjning kan göra mer 

skada än nytta relaterat till den överhängande risken att patienten aldrig mer söker hjälp 

för att sluta röka. Av dessa skäl beskrevs det i föreliggande studie vara mycket 

betydelsefullt att väga sina ord väl.  

 

Genom motiverande samtal kan astma-KOL-sköterskor stödja och vägleda patienten till 

tobaksavvänjning. Samtalen syftar till att öka patientens inre motivation till 

livsstilsförändringar (Wakefield, Olver, Whitford, & Rosenfeld 2004; Holm Ivarsson 

2004). I föreliggande studie hade alla informanter utom en utbildning i motiverande 

samtal och de upplevde ett stort stöd av metodiken, men uppgav att det ibland var svårt 

att undvika ett undervisande förhållningssätt. Tidigare forskning visar att motiverande 

samtal ofta har bättre effekt på patientens förändringsprocess än saklig information 

(Efraimsson et al. 2012). Andra studier belyste att samtalen hjälpte patienter att vara 

rökfria en längre period jämfört med samtal där metodiken inte använts (Heckman, 

Egleston & Hofmann 2010; Lindqvist, Forsberg, Forsberg, Rosendahl, Enebrink & 

Helgason 2013). Samtliga astma-KOL-sköterskor beskrev vikten av att inte frånta 

patienten dess egenansvar rörande sin hälsa och processen med tobaksavvänjning, något 

som Miller och Rollnick (2003) bekräftar då de menar att motiverande samtal stimulerar 

patientens inneboende förmåga till egenansvar. Detta belyser även Orem (2001) som 

påtalar att målorientering är en nödvändighet för att patienten skall vidta hälsofrämjande 

åtgärder och att patientens förmåga till egenvård bör främjas. 

 

Patientens motivation till rökstopp ansågs av samtliga astma-KOL-sköterskor vara den 

enskilt dominerande framgångsfaktorn för att lyckas sluta röka. Flera olika faktorer 

tycktes dock kunna öka patientens motivation till rökstopp. Det sociala stödet beskrevs 

vara viktigt. Orem (2001) belyser att socialt stöd kan vara av stor vikt för att stödja 

patienten till livsstilsförändringar. Familjemedlemmar hade en viktig funktion i 

förändringsarbetet, såväl genom påtryckningar om att sluta röka, men även genom 

stöttning. Att vara en god förebild för familjemedlemmar tycktes skapa inre motivation 

medan raka sjukdomsbesked från läkare beskrevs skapa yttre motivation. Andra studier 

belyser också vikten av att ha socialt stöd utanför vården samt att familjemedlemmar 

kan ha en positiv inverkan på varandra (Jonsdottir et al. 2004; Wakefield et al. 2004; 

Jensen & Hounsgaard 2013). Astma-KOL-sköterskorna uppgav att det var svårare att 
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arbeta med patienter som saknade socialt stöd. Ensamhet upplevdes vara ett 

svårhanterligt hinder då många patienter upplevde cigaretten som ett dagligt sällskap 

och en kompis. Cigaretten kunde även upplevas som lugnande och utgöra ett stöd, en 

belöning eller en tröst. Jonsdottir et al. (2004) beskriver att patienter med KOL ofta 

känner sig ensamma och socialt isolerade och Barnett (2005) menar att ensamheten i sig 

orsakar psykiskt lidande för patienten. Författaren tror att fokus bör läggas på att 

försöka finna nya sociala aktiviteter, exempelvis i form av kurser eller ideell 

verksamhet, för att bryta ensamheten.  

 

Astma-KOL-sköterskorna uppgav att patienternas motivation till rökstopp oftast 

påverkades positivt då de fick fysiska symtom och diagnostiserades med KOL och att 

spirometrikurvans utseende många gånger vara ett uppvaknande för patienten. Oron för 

den egna hälsan, akuta exacerbationer med andnöd och sjukhusinläggningar uppgavs 

också vara starka motivationskällor. Studier belyste att akuta förändringar i patientens 

hälsa kan fungera som en varningssignal och därmed öka motivationen till 

livsstilsförändring (Atterbring, Hartford, Hjalmarsson, Caidahl, Karlsson & Herlitz 

2004; Jensen & Hounsgaard 2013). En studie av Atterbring et al. (2004) visar att 

hjärtsjuka patienter har avsevärt större motivation till rökstopp än patienter utan 

hjärtproblem. Detta stärker författarens tanke om att akuta förändringar i hälsa, 

livshotande tillstånd och konsekvensinsikter kan ge upphov till stark oro för den egna 

hälsan, och således väcka patientens inre motivation till livsstilsförändring.  

 

Av resultatet framgick att vanans makt var ett svårt hinder att hantera för patienten. Det 

ansågs därför viktigt att tillsammans med patienten identifiera de specifika 

vanesituationer som upplevdes som svårast för patienten. Dresler et al. (2013) menar att 

det kan vara svårt att stå emot rökning i sociala situationer där rökning är vanligt 

förekommande, exempelvis vid festliga sammankomster. Astma-KOL-sköterskorna 

uppgav att patienterna inte ville förlora den sociala umgängesformen som rökandet 

innebar. Detta bekräftas i en studie som visar att rökningen blir en vana som får 

patienten att må bra vilket gör det svårt för patienten att motivera sig att sluta röka 

(Halling, Halling & Unell 2007). Astma-KOL-sköterskorna belyste därför vikten av att 

tillsammans med patienten utarbeta tydliga strategier för att undvika och hantera de 

vanesituationer som upplevdes som svårast. Strategierna kunde innefatta distraherande 

aktiviteter som exempelvis fysisk aktivitet eller handarbete. En studie av Jensen och 
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Hounsgaard (2013) menar att rökning är en rituell vana som relaterar till en känsla av 

rastlöshet eftersom patienter röker mindre under arbetstid, vid fysiska aktiviteter eller 

när barnbarnen är på besök. Författaren tror därför att det är viktigt för patienten att 

finna nya aktiviteter som bryter gamla vanor och inte försorsakar negativa hälsoeffekter.  

 

Olika former av psykisk ohälsa som exempelvis depression, ångest och oro beskrevs 

vara frekvent förekommande hos patienterna, något som försvårade arbetet med 

tobaksavvänjningen markant då patienterna ofta saknade motivation till rökstopp. Hjärt-

Lungfonden (2014) och Agerberg (2004) påvisar att nedstämdhet och oro är vanligt 

förekommande bland patienter diagnostiserade med KOL och de psykiska besvären kan 

vara svåra att hantera. Även Lehto (2014) och Wu et al. (2013) påvisade att psykisk 

ohälsa är vanligt förekommande bland rökare och att ohälsan ger försämrad livskvalitet. 

Enligt Taylor, McNeill, Girling,  Farley, Lindson-Hawley & Aveyard (2014) och Holm 

Ivarsson, Hjalmarson & Pantzar (2012) kan patienter dock minska sin stress, ångest och 

oro om de får hjälp med att sluta röka, varför författaren till föreliggande studie anser 

det vara viktigt att försöka motivera och inspirera patienten till en sundare livsföring 

genom att sluta röka. 

 

Upplevelser av skam och skuld uppgavs också vara vanliga hos patienterna. De 

upplevde skuldkänslor relaterat till att sjukdomen var självorsakad och de tyckte sig 

vara dåliga förebilder inför sin familj och/eller omgivning. Detta överensstämmer med 

resultatet i en studie av Barnett (2005) som menar att patienter diagnostiserade med 

KOL ofta är medvetna om att sjukdomen är självorsakad vilket utvecklar känslor av 

skam och skuld. Astma-KOL-sköterskorna beskrev också att patienter inte alltid talade 

sanning rörande sitt tobaksbruk. Antagandet stärks av Shin et al. (2014) som visar att 

patienter skuldbelägger sig själva och därför undanhåller sitt bruk av tobak. Enligt 

Hjärt-Lungfonden (2014) skäms patienter för att de upplever sig oförmögna att sluta 

röka. Astma-KOL-sköterskorna i föreliggande studie belyste att återfall var vanliga, 

något som resulterade i minskat självförtroende och uppgivenhet hos patienten. Detta 

belyses av Wolburg (2008) som påvisar att risken för återfall är hög och att endast en av 

elva personer som försöker sluta röka lyckas vid det första försöket. Även Jonsdottir et 

al. (2004) belyser patientens känsla av att vara misslyckad relaterat till mängden 

misslyckade försök till att sluta röka. Samtliga astma-KOL-sköterskor upplevde dock att 

de trots patienters eventuella återfall hade startat en viktig mental bearbetning hos 
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patienten eftersom många patienter faktiskt lyckades sluta röka efter det andra, tredje 

eller fjärde försöket. Därför beskrevs det vara viktigt att inte se ett återfall som ett 

misslyckande och att vara positiv i sitt förhållningssätt för att inge patienten hopp. Detta 

överrensstämmer med Holm Ivarssons (2004) Prochaska och Velicers (1997) modell 

som visar att förändringsprocessen måste ske i patientens takt, och att mognaden till 

förändring oftast sker stegvis, något som astma-KOL-sköterskorna också betonade. 

Modellen innefattar fem faser där beteendeförändringar och motivation förändras 

succesivt. I modellen anges att människor som är omotiverade till förändring befinner 

sig i en förnekelsefas. I förnekelsefasen är människan antingen omedveten eller 

outbildad rörande konsekvenserna av sitt beteende. Författaren anser att det vore 

gynnsamt för all vårdpersonal som arbetar med tobaksavvänjning och tobaksprevention 

att ha kunskap om förändringsmodellens olika faser, detta för att kunna stödja patienten 

på bästa möjliga sätt och för att inte ta ett nederlag eller återfall personligt. 

 

Astma-KOL-sköterskorna beskrev att det kunde vara svårt att nå fram till patienter som 

uttryckte starka försvar och argument för sin rökning. Argumenten beskrevs ibland 

bottna i rädslor, ensamhet och förutfattade meningar rörande rökningens konsekvenser. 

Forskning visar att rökare ofta har starka argument för att försvara rökningen vilket 

skapar en ond cirkel och ytterligare försämrar patientens förutsättningar att klara av att 

sluta röka (Lundh, Hylander & Törnqvist 2012; Jensen & Hounsgaard 2013). Vissa 

patienter beskrevs omotiverade att sluta röka trots att de blivit diagnostiserade med 

KOL och hade levnadsbegränsande andningsbesvär eftersom de upplevde att rökningen 

fick dem att må bra. Tidigare forskning belyser svårigheter att sluta röka trots 

diagnostisering och konsekvensinsikter, för att patienten upplever att cigaretten är ett 

positivt inslag i livet (Lundh, Hylander och Törnkvist 2012; Shin et al. 2014).  

 

I föreliggande studie angav en majoritet av astma-KOL-sköterskorna en önskan om att 

arbetet med astma-KOL-mottagningen skulle prioriteras högre och att mer tid skulle 

avsättas för det specifika arbetet. Det angavs att såväl tidsbrist som personalbrist kunde 

medföra nedprioriteringar av det egna arbetet till förmån för annat arbete på 

hälsocentralen, något som kunde ge en känsla av stress och otillräcklighet. 

Nedprioriteringarna kunde påverka arbetet med utskick av kallelser, planering och 

uppföljningar. Vanligast tycktes detta vara på hälsocentraler med högt antal listade 

patienter. Enligt Socialstyrelsens riktlinjer (2015) behöver antalet uppföljningar för 
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patienter diagnostiserade med KOL öka. En kartläggning av Luftvägsregistret (2015) 

visar att ett relativt stort antal patienter med KOL har hämtat ut luftrörsvidgande 

läkemedel under flera års tid utan kontakt med sjukvården. Detta kan ses som ett tecken 

på bristande uppföljning. För att kvalitetssäkra vården av patienter med KOL behövs 

uppföljningar som på ett statistiskt sätt kan identifiera förändringar av patientens 

hälsostatus. Ericson-Lidman, Norberg, Persson & Strandberg (2013) belyser 

sjuksköterskors upplevelser av tidsbrist i sitt arbete. Tidbrist bidrar till stress då 

arbetsuppgifter måste prioriteras ned/bort, vilket medför svårigheter att följa 

rekommenderade riktlinjer. Genom förbättrade resurser för patientarbetet på astma-

KOL-mottagningarna anser författaren att såväl patienten som samhället skulle kunna 

gynnas i positiv riktning. Att ha gott stöd från chefer och ledning är viktigt för att uppnå 

ett framgångsrikt och hälsofrämjande arbete enligt en studie av Kardakis, Weinehall,  

Jerdén, Nyström & Johansson (2014). 

 

Det uppgavs i föreliggande studie att stöd från kollegor och andra proffessioner var av 

stor betydelse då många patienter hade flera åkommor som krävde samtidiga insatser. 

Detta påvisades i studier som menade att rökande patienter löper stor risk att utveckla 

följdsjukdomar och således finns det ett stort behov av gott samarbete med andra 

proffessioner för att på ett effektivt sätt kunna erbjuda patienten bästa vård (Lundh, 

Hylander & Törnkvist 2012; Ericson-Lidman et al. 2013). Det kollegiala samarbetet 

uppgavs för det mesta fungera mycket bra och givande för alla inblandade parter. Det 

angavs dock att följsamheten av arbetsrutinerna kunde förbättras för att fånga upp 

patienter med behov av tobaksavvänjning. Förbättringarna skulle kunna utföras genom 

att alla professioner systematiskt ställde enkla rutinfrågor till alla rökare och erbjöd dem 

hjälp med rökavvänjning, att alltid journalföra rökningen i ändamålsenligt register och 

att remittera patienter vidare till astma-KOL-mottagningen vid behov. Detta stärks av 

Folkhälsomyndigheten (2015) och Socialstyrelsen (2015) som belyser att alla rökare 

inom primärvården bör fångas upp och erbjudas tobaksavvänjning då det innebär nytta 

för patienten men även minskade samhällskostnader. Enligt Luftvägsregistret (2015) 

behöver vården förbättra sitt arbete med att genomföra strukturerade arbetssätt för 

journalföring av patienter med KOL. Socialstyrelsen (2015) fastslår att det saknas 

nationellt jämförbara uppgifter från primärvården vilket försvårar sammanställningar av 

nationell statistik. En bra journalföring som är jämförbar nationellt och överförbar till 

kvalitetsregister medför att kvaliteten i vården av patienter med KOL kan förbättras 
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(Luftvägsregistret 2015). Luftvägsregistret (2015) beräknar att det i Sverige finns 

närmare en halv miljon människor med KOL. Enligt studier (Danielsson, Olafsdottir, 

Benediktsdottir, Gislason, Jansson 2012) finns en betydande underdiagnostisering av 

patienter med KOL vilket medför att varannan patient förblir oidentifierad. Detta 

motsvarar cirka hundra tusen personer i Sverige och mörkertalen kan vara mycket 

högre. Folkhälsomyndigheten (2015) påvisar också att underdiagnostisering är ett stort 

problem som antas relatera till att tidiga stadier av KOL oftast ger smygande och 

lindriga symtom som är lätta att avfärda. Detta anser författaren visa på behovet att se 

över arbetsrutiner så att de ligger i linje med de rekommendationer som finns från 

Socialstyrelsen (2015), och på så sätt förbättra astma-KOL-sköterskornas mottagnings- 

och uppföljningsarbete. 

 

Metoddiskussion  

Graneheim och Lundman (2004) beskriver att en studies trovärdighet kan belysas 

genom begreppen giltighet, tillförlitlighet och överförbarhet. Giltigheten beskriver hur 

forkningsprocessen kan ha påverkat resultatet i studien, tillförlitligheten beskriver 

noggrannheten i datainsamlingen och överförbarheten syftar till om studiens resultat 

kan överföras till andra grupper eller sammanhang, något som läsaren får bedöma 

(Graneheim & Lundman 2004). 

 

Föreliggande studies resultat bygger på intervjuer med sju informanter. Urvalet utfördes 

via ändamålsenligt urval då gruppen var preciserad till astma-KOL-sköterskor som 

arbetade med tobaksavvänjning. Genom detta urval ökar resultatets trovärdighet 

(Graneheim & Lundman 2004). Författarens ambition var att finna åtta informanter, 

något som visade sig vara problematiskt. Deltagande informanter har dock givit mycket 

riklig och givande information. Samtliga astma-KOL-sköterskor var kvinnor, något som 

kan uppfattas som en svaghet för trovärdigheten i studien då män inte var 

representerade enligt Graneheim och Lundman (2004). Deltagande informanter hade 

skiftande bakgrund rörande utbildning, något som möjligtvis kan ha påverkat resultatet. 

Samtliga informanter hade erfarenhet av att arbeta med tobaksavvänjning och antalet 

verksamma år som astma-KOL-sköterska varierade vilket kan ses som en styrka i 

studien. Inga inklusionskriterier ändrades och alla informanter uppfyllde kriterierna 

vilket kan ses som en styrka i studien. En pilotintervju ägde rum med informant 
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nummer ett. Enligt Polit och Beck (2012) är en pilotintervju bra för att undersöka om 

frågorna i intervjun ger uttömmande svar och om frågor som inte passar för syftet finns. 

Samtliga intervjuer utfördes med stöd av en frågeguide, något som garanterar att alla 

informanter får samma frågor och att de får möjlighet att ge individuell respons, vilket 

anses öka tillförlitligheten enligt Polit & Beck (2012). Frågeguiden avslutades med en 

öppen fråga för att ge informanterna en chans att tillägga något som inte redan tagits 

upp i intervjun, något som stärker studiens tillförlitlighet genom att risken för att förlora 

relevant information undanröjs (Polit & Beck 2012). Intervjuerna utfördes i lugn och 

ostörd miljö på astma-KOL-sköterskornas mottagningsrum, något som anses stärka 

tillförlitligheten (Polit & Beck 2012) och samtliga informanter genomförde intervjuerna 

utan att avbryta. Intervjuerna pågick från mars till maj år 2016 och analysarbetet skedde 

i nära anslutning till dem vilket stärker studiens pålitlighet enligt Graneheim och 

Lundman (2004). 

En svaghet i studien kan vara att det var första gången som författaren utförde en 

intervjustudie och att författaren således var ovan med såväl tekniken som 

bearbetningen av materialet. Kanske hade informanternas svar varit utförligare om 

författaren haft tidigare erfarenhet av intervjustudier. Författaren har genom arbetets 

gång haft regelbundna träffar en gång per vecka tillsammans med handledare och 

studiekamrater i handledningsgruppen där författarens datamaterial kontinuerligt har 

granskats kritiskt av såväl studiekamrater som handledare. Genom att granska arbetet 

har de kommit med förslag på förändringar och förbättringar. Detta bör stärka 

tillförlitligheten i studien enligt Graneheim och Lundman (2004) som menar att 

tillförlitligheten ökar då fler personer har diskuterat och reflekterat över datamaterialet.  

 

Författaren till föreliggande studie har försökt att tydligt beskriva urvalsmetod, 

undersökningsgrupp, datainsamling och analysarbete för att ge läsaren möjlighet till 

bedömning av studiens överförbarhet (Graneheim & Lundman 2004). Författaren till 

föreliggande studie anser att resultatet bör kunna överföras till andra 

distriktssköterskor/astma-KOL-sköterskor som arbetar med tobaksavvänjning. Även 

annan hälsobefrämjande vårdpersonal som arbetar med tobaksavvänjning bör kunna 

använda resultatet i sin verksamhet. 
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Kliniska implikationer för omvårdnad  

Arbetet med tobaksavväjning upplevdes vara komplext då patienten ofta hade samtidiga 

problem med psykisk och social ohälsa vilket kan få negativa konsekvenser för 

patienten. Dock upplevdes arbetet stimulerande när samtalen och tobaksavvänjningen 

fungerade bra. Det angavs vara viktigt att ha ett professionellt förhållningssätt och att 

alltid utgå ifrån patienternas egna unika förutsättningar. Astma-KOL-sköterskorna 

beskrev att det fanns tydliga riktlinjer i arbetet, men att det ibland var svårt med 

följsamheten till dessa relaterat till personal- och tidsbrist. Även svårigheter med att 

rekrytera patienter angavs vilket antogs relatera till bristande följsamhet kring rutiner 

för identifiering, registrering och vidare remittering av rökare. Resultatet i föreliggande 

studie kan ses som ett underlag för diskussioner och ökat kunskapsutbyte mellan astma-

KOL-sköterskor som arbetar med tobaksavvänjning och deras verksamhetschefer. Det 

är viktigt att synliggöra och reflektera över möjligheter och svårigheter när det gäller 

arbetet med tobaksavväjning då det kan medföra att det specifika arbetet kan förbättras, 

något som gynnar såväl patienten som samhället.  

 

Förslag till fortsatt forskning  

En intervjustudie bör göras för att ta reda på vad patienter diagnostiserade med KOL har 

för erfarenheter av det individuella stödet till tobaksavvänjning på astma-KOL-

mottagning. Det är viktigt att få både astma-KOL-sköterskans och patientens 

perspektiv, något som kan bidra till vidare utveckling av arbetet med tobaksavvänjning.  

 

Slutsats  

Slutsatsen av studien är att astma-KOL-sköterskor strävade efter att följa 

rekommenderade riktlinjer gällande tobaksavvänjning i sitt arbete. Arbetet upplevdes 

stimulerande när samtalen och tobaksavvänjningen fungerade bra, men även komplext 

då patienten ofta hade samtidiga psykiska och sociala hinder. Patientens motivation 

uppgavs alltid vara avgörande för att lyckas sluta röka. Astma-KOL-sköterskorna har ett 

fint stöd av sina kollegor men önskar bättre följsamhet av rutiner gällande att fånga upp, 

registrera och få patienter med behov remitterade till astma-KOL-mottagningen. Astma-

KOL-sköterskorna önskade sig mer stöd från chefer i form av högre prioritering och 

mer tid för det specifika arbetet på astma-KOL-mottagningen, något som kan generera 

till en positiv utveckling av arbetet med tobaksavvänjning och patienter diagnostiserade 

med KOL.  
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