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Denna rapport har initierats av styrelsen för ”Sjuksköterskor mot Tobak” och är genomförd i samarbete 
med Centrum för folkhälsa - Tobaksprevention inom Stockholms läns landsting. 
 
Förord 
För inte alltför länge sedan slet vi människor i våra anletens svett för att få bröd för dagen. Livet var fullt 
av umbäranden och få förunnades njuta av en behaglig och värdig ålderdom. Undernäring, infektioner och 
olycksfall dominerade. Idag utgör kronisk trötthet, utbrändhet, alkoholism, tobaksbruk, motionsbrist och 
övervikt, och de sjukdomstillstånd som följer i deras spår, roten till 60 % av den åtgärdbara sjukligheten i 
de utvecklade länderna i Europa och Nordamerika. För dem av oss som har större delen av våra karriärer 
som sjuksköterskor, läkare eller andra vårdprofessioner bakom oss, stämmer inte de lidanden och 
åkommor vi dagligen möter längre särskilt väl överens med vad vi en gång lärde. 
 
Ann Post tog sig an uppgiften att undersöka hur vårdhögskolorna undervisar om tobak. Tobaken, som 
experter världen över är eniga om att beskriva som den enskilt största orsaken till ohälsa och förtida död, 
borde kunna ge en fingervisning om hur man undervisar om livsstilsfrågorna vid våra högskolor. 
Undersökningen är viktig eftersom grundutbildningen har stort inflytande på hur studenterna kommer att 
se på sina roller många år framöver, ja kanske för hela livet. Sammanfattningsvis kan man konstatera att 
här finns utrymme för förbättringar. Tobakskunskapen, kunskaperna om beroendetillstånd i allmänhet 
och nikotinberoende i synnerhet, tobaksavvänjning, med flera idag mycket väl beskrivna och 
evidensbaserade områden och behandlingar, tas inte tillvara i utbildningarna.  
 
Vi kan bara förenas med författaren till denna rapport i ett hopp om att framtida sjuksköterskor ska få ta 
del av den vetenskapliga rikedom som finns inom det tobakspreventiva området och ge 
sjuksköterskestudenterna redskapen att framgångsrikt hantera och hjälpa människor i behov av stöd.      
 
Hans Gilljam 
Ordförande, Yrkesföreningar mot Tobak 
Chef, Tobaksprevention, Centrum för folkhälsa,  
Stockholms läns landsting 
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Abstract 
 
 
TOBACCO EDUCATION AND CESSATION TRAINING IN NURSING SCHOOL 
CURRICULA IN SWEDEN  
 
Ann Post 1, 2 
 
1 Centre for Tobacco Prevention, Karolinska Institute, Stockholm, Sweden 
2 Swedish Nurses against Tobacco, NGO, Sweden (funder) 
 
Objectives: The WHO European guidelines recommend that training in smoking cessation should be 
incorporated into pre- and post-registration training of all nurses.  
The aim of this study was to investigate how tobacco prevention is taught in basic nursing education, both 
quantitatively and qualitatively. 
 
Methods: The Swedish university colleges for basic nursing training were surveyed in 2004. A letter, con-
taining questionnaires for each semester was sent to the 27 schools. Two schools declined participation 
and 7 schools were excluded from analysis due to missing data. The analysis included a total of 18 schools 
and data from 100 semesters.  
 
Results: Over 80% of consenting schools reported lectures on counselling methods and behaviour tech-
niques in their curricula. Less than half of schools (44%) included training in cessation or treatment 
methods. 
Tobacco is taught less compared to the other lifestyles. When major diseases are covered, tobacco is often 
mentioned among major risk factors. On average, 0.09 %, of the basic nursing study program in Sweden 
covers knowledge and proficiency on tobacco. Half of the schools used Problem Based Learning where 
knowledge is acquired by seminars, group discussions and case methodology. Data were less consistent 
from these schools. About 50 % of schools reported having smoking cessation programs available for 
students. The existence of a tobacco policy was known by 35 %. 
 
Conclusions: Nurses and midwives have a responsibility to share their expertise on matters of health with 
their patients. This investigation shows that information about the consequences of tobacco use is most 
often conveyed to the students whereas skills and methods about how to prevent or stop using it are 
rarely taught. 
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Fri översättning av five ”As”. Guidelines To 
Reduce Tobacco Dependence, WHO 2001 
Tackla Tobak. Studentlitteratur 2003

 
Bakgrund 
 
Sjukligheten i Europa orsakas i dag till 60 % av riskfyllda levnadsvanor som t.ex. stress, inaktivitet, dåliga 
mat-, alkohol- och tobaksvanor. I vårdprogram för olika sjukdomsgrupper innefattas därför allt oftare 
rådgivning och stöd till livsstilsförändring för att nå ett lyckat och bestående behandlingsresultat. Det 
innebär att en allt viktigare uppgift för hälso- och sjukvårdspersonal blir att motivera patienter till en 
beteendeförändring. Under de senaste tio åren har metoder, tekniker och läkemedel för behandling och 
prevention av riskfyllda levnadsvanor utvecklats starkt. Världshälsoorganisationens (WHO) Europaregion 
antog 2002 Warszawa deklarationen med riktlinjer för ett tobaksfritt Europa. Här slås fast att rökavvänj-
ning är en evidensbaserad och viktig del i arbetet mot tobak. Varje nation uppmanas därför att i utbild-
ningen av hälso- och sjukvårdspersonal inkludera kunskaper och metoder för behandling av tobaks-
beroende. (1) I oktober 2004 utkom rapporten ”Tobacco or Health in the European Union” där den tobaks-
politiska situationen i de dåvarande 25 medlemsländerna och Norge summeras. Rekommendationer ges 
också för det framtida arbetet med att begränsa effekterna av rökning som beräknas orsaka vart sjunde 
dödsfall inom den Europeiska Unionen (EU). (2) 
 
Verksamma metoder för rökavvänjning och behandling av tobaksberoende har sammanställts och gemen-
samma riktlinjer för arbetet antogs vid den 12: e världskonferensen om Tobak eller Hälsa i Helsingfors 
2003. Alla medlemsstater uppmanas att använda rekommendationerna och sprida dem nationellt. (3,4)  I 
Sverige har metoderna förts vidare i rapporter, böcker, tidskrifter och broschyrer. (5-10)  
 
 
 

Fimpa med fem  
 Fråga om tobaksbruk 
 Förstå- tobaksberoende 
 Förbered- tobaksstopp 
 Fokusera- på framgång 
 Följ upp- resultatet 

 
 
 
Cigarrettrökning orsakar minst 6500 förtida dödsfall varje år i Sverige och bidrar också till stort lidande 
och en sänkt livskvalité för många människor.  Tobakens effekter beräknas idag kosta samhället cirka 26 
miljarder kr årligen enligt en försiktig beräkning. (11) Riksdagen har under en treårs-period (2002-2004) 
avsatt 90 miljoner kronor och uppdragit åt Statens folkhälsoinstitut att genomföra och initiera tobaks-
preventiva åtgärder, främst inom kommuner och landsting. 
Av de fackliga förbunden i Sverige har Vårdförbundet (VF) under Eva Fernvalls ledning, tidigt tagit ställ-
ning i tobaksfrågan. Ett policyprogram ”Vision rökfritt” presenterades 1999 där det poängteras att förbun-
dets medlemmar, oavsett om man röker eller inte, har ett betydande ansvar och goda möjligheter att före-
bygga sjukdomar och rädda liv. För att ytterligare betona frågans vikt utgavs ett år senare ”Uppdrag rökfritt, 
tobaksprevention i vardagen”, ett kunskapsmaterial med exempel på hur tobakspreventivt arbete kan ske inom 
olika områden. (12,13) 
 
I ett ”Position statements” 1999 betonar The International Council of Nurses (ICN), en sammanslutning av 
över 124 nationella sjuksköterskeförbund i världen, att hälsoproblem orsakade av tobak är i hög grad möj-
liga att förebygga. Varje nationellt förbund ska arbeta för att information om tobak och rökning ska ingå i 
kursplanen till sjuksköterska på alla nivåer. (14)  
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Även styrelsen för Sjuksköterskornas samarbete i Norden (SSN) betonade starkt vid sitt möte i maj 2003 
att de nordiska sjuksköterskeorganisationerna tar sitt ansvar för att skapa ett rökfritt Norden. De stödjer 
alla aktioner som kan begränsa – och på sikt eliminera –alla former av tobaksbruk. 
Den svenska tobakslagen trädde i kraft 1993 men skärptes redan ett år senare på vissa punkter. I korthet 
gäller idag att ingen ska behöva utsättas för tobaksrök mot sin vilja, ingen reklam för tobaksprodukter är 
tillåten, rökning är inte tillåten i kommunen eller landstingens lokaler (annat än i särskilt inrättade rökrum) 
liksom i offentliga lokaler dit allmänheten har tillträde. Varningstexter ska finnas på tobaksvaror och det är 
förbjudet att sälja tobak till personer som är under 18 år. Den 1 juni 2005 införs rökfria restauranger och 
caféer i Sverige (särskilt ventilerade rökrum är tillåtna). Orsaken till den skärpta lagstiftningen om rökfria 
miljöer är den ökade kunskapen om den passiva rökningens risker. Cirka 500 personer beräknas årligen 
avlida i Sverige till följd av dess effekter. 
 
Inför ansträngningarna att få till stånd en tobakslag i Sverige bildades 1992 Läkare mot Tobak, tätt följda 
av Tandvård- och Sjuksköterskor mot Tobak. Idag ingår sex ideella yrkesprofessioner (läkare, sjukskö-
terskor, tandvård, lärare, farmaceuter och psykologer) i paraplyorganisationen Yrkesföreningar mot Tobak 
(YmT) med verksamhetsstöd från Statens folkhälsoinstitut. Arbetet riktas framförallt mot den egna yrkes-
kåren men också genom information, debattinlägg och lobbyarbete i tobakspolitiska frågor.  
 
Sjuksköterskor mot Tobak (SmT) har som mål att sjuksköterskor och barnmorskor ska:  

 få en ökad kunskap om tobak och i sin yrkesroll agera som förebilder 
 kunna stödja människor till ett tobaksfritt val 
 hjälpa alla barn till en tobaksfri livsstart och uppväxt 
 gemensamt arbeta för ett tobaksfritt Sverige 
 påverka EU: s hållning i tobaksfrågor 
 samarbeta med andra organisationer i Sverige och internationellt mot tobak 

 

    
 
SmT har genom sitt nationella nätverk av kontaktpersoner i varje län genomfört en rad satsningar för att 
informera, utbilda och stödja arbetet mot tobak bland sjuksköterskor 
(http://www.nursesagainsttobacco.org). Föreningen har erbjudit tobaksavvänjning för kollegor i internat-
form och gett stöd till en kartläggning av tobaksvanorna bland sjuksköterskor. (15)  
 
Samarbetet med Vårdförbundet (VF) och Svensk sjuksköterskeförening (SSF) har inneburit att tobaks-
frågan lyfts fram på seminarier och mässor. SmT är idag en riksförening inom VF och ett nätverk inom 
SSF. Sedan 2002 är föreningen rådgivande tobaksexpert i ICN. Redan 1999 planerades och inbjöds repre-
sentanter för vårdhögskolorna (VHS) till ett utbildningsseminarium i samarbete med VF och SmT men på 
grund av svagt intresse fick det inställas. Föreningen sökte och beviljades medel från Cancerfonden för en 
studie av vilken tobaksundervisning som ingår i grundutbildningen till legitimerad sjuksköterska i Sverige. 
 
 

MVC
 

BVC
  

Skola 

Primärvård 
Företags- 
hälsovård 

Sjukhus 

Medicinskt 
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Syfte 
Att kartlägga hur tobaksprevention lärs ut i grundutbildningen till sjuksköterska både kvantitativt och 
kvalitativt. 
 
 
Metod 
Genomförandet har skett i två steg; först en kartläggning av antalet VHS i landet, därefter utskick av en 
enkät till programansvariga för grundutbildning till legitimerad sjuksköterska vid VHS. 
 

Steg 1  
Samtliga VHS identifierades och registrerades med adressuppgifter. Telefonkontakt togs med varje skola 
för att informera om projektet och för att få uppgift om utbildningsprogram, programansvarig och tillgång 
till kursplaner.  

Steg 2  
Datainsamlingen skedde genom en enkät som innehöll tio frågor, två frågor fokuserade på kvantitativ 
skattning av undervisning inom olika livsstilsrelaterade ämnesområden, två frågor på tobaksundervisning 
specifikt, en fråga om undervisningsmetoder, tre frågor om tobakspolicy på skolan och två öppna frågor 
om befintliga och önskade resurser i undervisningen om tobak (Bil.1). Enkäten testades på en VHS med 
särskilt fokus på organisationsnivån och vem postenkäten skulle riktas till. Ett utskick till programansvarig 
för grundutbildningen av sjuksköterskor vid samtliga 27 högskolor i landet gjordes i mars 2004. Ett följe-
brev med information och syfte med kartläggningen samt en enkät att distribuera till varje termin inom 
programmet (sex stycken) bifogades (Bil.2). Terminsansvarig, som utsågs av programansvarig, ombads i 
följebrev samordna rapporteringen av undervisningen inom terminens olika kurser (Bil.3). 
 
En skriftlig och en muntlig påminnelse gjordes. Insamlingen av data var avslutad i maj 2004. 
Uppgifter om undervisning inom respektive ämne summerades ihop på basis av terminsenkäterna från 
samma skola. Inmatning av data har skett i SPSS 11,5 för Windows, liksom analys gjord av konsulterad 
statistiker. 
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Resultat 

Steg 1 
Det fanns 27 vårdhögskolor i landet år 2004.  
Skillnaden mellan universitet och högskolor är att efter avslutad grundutbildning finns det möjlighet till 
forskarutbildning vid universiteten. De flesta högskolor är statliga, men det finns också några s.k. enskilda 
högskolor som har examensrätt. Hit hör Ersta/Sköndal Högskola, Högskolan i Jönköping, Röda Korsets 
Högskola och Sophiahemmets Högskola. 
 
Vid alla högskolor finns studentkårer, sammanslutna i SFS, Sveriges Förenade Studentkårer. 
Högskoleutbildningen till sjuksköterska är kombinerad i ett program där kurserna är bestämda i förväg. 
Kurserna examineras på olika sätt, med som lägst krav på betyget godkänd. Det sker genom seminarier, 
skriftliga tentamina både enskilt och i grupp, rapporter och praktiska prov. Vid examinationerna kan både 
interna och externa examinatorer anlitas. 
 
Alla 27 högskolorna har sjuksköterskeprogrammet, 120 poäng, medan röntgensjuksköterskeprogrammet 
finns endast vid 9 högskolor. I Skövde finns sjuksköterskeutbildning med IT, 160 poäng. Yrkesexamen 
kan också ha en speciell inriktning vid val av kurser t ex inom onkologi eller äldrevård. Utbildningen leder 
fram till sjuksköterskeexamen, Bachelor of Science in Nursing. För att få magisterexamen i omvårdnad, 
Master of Science in Nursing, krävs ytterligare kurser upp till 160 poängs nivå. De flesta högskolor har 
omvårdnad som huvudämne, 60-85 poäng, men några använder beteckningen vårdvetenskap som huvud-
ämne, 60-75 poäng. 
Ämnet omvårdnad är stort, det innefattar t ex hälsofrämjande åtgärder – aktiviteter och prevention. Det 
vårdande samtalet och folkhälsa återkommer under flera terminer med olika inriktning.  Vid några hög-
skolor kan man i litteraturförteckningen under ämnet folkhälsa känna igen en del namn som Bjugård, 
(Tobaksfritt Landsting – det breda perspektivet) Pellmer-Wramner och Haglund-Svanström. Ämnet tobak 
har inte i kursplanerna belysts specifikt. Man kan tänka sig att det tas upp under levnadsvill-
kor/förhållanden eller under mer beteende vetenskapliga undervisningstimmar. 

Steg 2 
Två skolor avböjde deltagande i enkätstudien och sju skolor exkluderades ur analysen beroende på låg 
svarsprocent (färre än 3 terminssvar per skola). Analysen omfattar 100 terminssvar fördelat på 18 skolor. 
Över 80 % av de deltagande skolorna rapporterade att undervisning i samtalsmetodik och beteende-
förändring ingick i studieplanen. Mindre än hälften (44 %) inkluderade också utbildning i avvänjning och 
behandling (fig.1). 
 
 
 
Fig.1 Förekomst av undervisning i olika metoder på sjuksköterskeprogrammet  
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En jämförelse av undervisningen (>4 tim under utbildningstiden) inom olika livsstilsrelaterade ämnen 
gjordes. Tobak hamnade lägst i jämförelse med alkohol, droger/missbruk, mat/vikt, stress och motion 
(fig.2). Den vanligaste undervisningsformen för tobaksundervisning var föreläsningar utan obligatorisk 
närvaro. Undervisningen om tobak fokuserade på risker och nämndes oftast i samband med olika sjuk-
domstillstånd. Analysen visar att cirka en promille (0,1 %) av utbildningstiden ägnas specifik tobaks-
kunskap inom grundutbildningen till sjuksköterska i Sverige. 
 
Hälften av skolorna angav att PBL (Problem Based Learning) användes som inlärningsmodell. Några av 
dessa skolor påpekade att det var svårt att kvantifiera undervisningen i ett specifikt ämne. PBL fokuserar 
på studenternas eget arbete och baseras inte på traditionell undervisning. Inlärningen sker i seminarier, 
gruppdiskussioner och fallbeskrivningar. Det interna bortfallet för dessa skolor var större. 
 
Ungefär hälften av skolorna hade rökavvänjningsprogram för studenterna. En skriftlig eller muntlig 
tobakspolicy på skolan var känd av 35 % av uppgiftslämnarna. 
 
Fig.2 Rapporterad mängd undervisning inom olika livsstilsområden påjuksköterskeprogrammet 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
På frågan om vilka läromedel som används i undervisningen om tobak hänvisar de flesta till att studen-
terna söker på Internet. 
 
På den öppna frågan ”Vad önskas/saknas för kompetenser eller resurser i undervisningen om tobak?” 
lämnade 27 av uppgiftslämnarna kommentarer. Fyra av dem tyckte att nivån var bra och att inget 
saknades. Flera menade att tid på schemat inte medgav mer undervisning, andra önskade förslag och stöd i 
undervisningen.  
Här följer några citat: 

 Tobak är inget högprioriterat ämne varken i litteratur eller schemat på grundutb. 
 Resurser finns liksom tillräcklig kompetens men tid på schemat saknas. 
 Har inte tid med mer tobak. Fetma och andra folkhälsosjkd etc. ska ingå också! 
 Mer allvar i vikten av att vara rökfri!! 
 …vi gör det inte i denna kurs annat än som en bifråga i studiebesöket på patologen. 
 Jag skulle önska att det lades mycket tid på att undervisa i ämnet! 
 Kom gärna och undervisa men det gäller att det inte innebär någon kostnad. 
 Tydligare innehåll vad gäller tobak, alkohol/droger beroende i utb planen. 
 Gärna en tydlig policy + att utveckla rökavvänjningsgrupper. 
 Tacksam för förslag! 

 
En övrig anmärkning var att ”enkäten var svår att använda eftersom ni förutsätter att vi har tobaks-
undervisning”. 
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Diskussion 
 
Denna kartläggning har försökt skatta undervisningen inom sjuksköterskeutbildningen av vissa livsstils-
faktorer, med särskilt fokus på tobaksbruk. Anledningen är att livsstilsfaktorerna har stor betydelse för 
hälsans bestämningsfaktorer och är viktiga för vårdens insatser i primär- och sekundärprevention. Skatt-
ningen har skett genom att mäta antalet timmar av undervisningen inom hela programmet och genom att 
värdera innehållet av fakta och behandlingsmetoder rörande livsstilsrelaterad ohälsa. Resultatet visar att 
innehållet av undervisning i samtalsmetodik och beteendeförändring finns med i de flesta studieplaner, 
oklart dock i vilken omfattning. Uppskattningsvis lär cirka en tredjedel av skolorna ut specifika kunskaper 
om en eller flera livsstilars betydelse och ev. förebyggande behandling. 
 
Tobaksundervisningen, inkluderande rökning som är det utan jämförelse största enskilda hotet mot häl-
san, hamnar lägst i jämförelse med övriga påverkbara livsstilsfaktorer. Ett optimistiskt genomsnitt ger 
totalt cirka 4 timmars undervisning per skola. Det är cirka 0,1 % av utbildningstiden och kan jämföras 
med tandhygienistutbildningens tobakskurs som omfattar cirka 1 %. Rökning nämns i olika sammanhang 
som en riskfaktor men på förfrågan om i vilken kurs specifik tobakskunskap ges är svaren få. De skolor 
som använder problembaserad inlärningsmetod (PBL), eller varianter av det, har svårast att kvantifiera och 
specificera undervisningen. Sannolikt innebär det att någon gemensam baskunskap i ämnet inte ges utan 
elevernas individuella intresse och fördjupningar blir avgörande för i vilken utsträckning tobak inkluderas i 
undervisningen. 
 
Resultatet måste ses i skenet av att nio av landets 27 vårdhögskolor fallit utanför kartläggningen, de flesta 
beroende på dålig svarsprocent, vilket sannolikt talar för en generellt alltför optimistisk tolkning av resul-
tatet. 
Sjuksköterskans betydelse för att minska tobakens effekter är stort då omvårdnadsarbetet möjliggör möten 
med stora delar av befolkningen på olika områden inom hälso- och sjukvården. Rökavvänjningsprogram 
som drivs av sjuksköterskor eller barnmorskor enskilt eller i samarbete med andra professioner har visat 
sig vara effektiva. (16, 17) Hinder för arbetet har identifierats som bl.a. tidsbrist, bristande resurser och 
svagt stöd från ledningen. (15,18) I det direkta behandlingsarbetet anges omotiverade patienter som ett 
problem. Det leder tanken vidare in på vilken kunskap om beroende och metoder för förändringsarbete 
som bör finnas i basutbildningen till sjuksköterska. Rapporter från USA bekräftar att de flesta 
inventeringar av kursplaner visar på att ett fåtal timmar ges med ett smalt fokus inom tobaksområdet. (19-
21) Denna brist leder till en dålig förberedelse och bristande förståelse för tobaksberoendet och dess 
behandling. Studier visar dock på att en tämligen kort introduktion i ämnet ökar intresset och 
sannolikheten för att man också börjar använda sina nyvunna kunskaper. (22) 
 
Intresset för prevention bland sjuksköterskor är stort, och inte minst om tobak. Det framkommer vid 
enkätundersökningar både nationellt och internationellt. (23-25) De flesta studier visar på att tobakens 
skadeverkningar är relativt väl kända medan informationen om verksamma metoder för avvänjning 
saknas. Sjuksköterskans eget tobaksbruk påverkar attityder och kunskaper till rökning, det minskar 
intresset att arbeta preventivt med tobak och en underskattning av riskerna med bruket ökar. Tobaks-
vaneundersökningar från 1998 respektive 2003 visar att förbundets medlemmar röker mindre än genom-
snittet i befolkningen, men att tobaksbruket, i en 
generellt neråtgående trend, anmärkningsvärt nog 
ökat mellan mätningarna. Bland sjuksköterskor 
från 9 % till 11 % och för barnmorskor en ökning 
med 4 % till 9 % dagligbrukare. (26) Detta belyser 
vikten av att skolorna erbjuder avvänjningsstöd till 
studenterna som också kommer att agera före-
bilder i den egna professionen. I takt med infö-
randet av tobaksfria miljöer i landsting, kommu-
ner och offentliga miljöer är avsaknaden av en 
tydlig tobakspolicy på vårdhögskolorna ohållbar. 
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Högskoleverket är numera tillsynsmyndighet för utbildningen. Stor vikt läggs vid utbildningen till sjuk-
sköterska för att kunna arbeta självständigt, ge professionell omvårdnad, ha ett etiskt förhållningssätt, 
behärska sjukvårdsekonomi, sjukvårdsorganisation, internationalisering och ge forskningsförberedelse 
förutom medicinska kunskaper och förebyggande hälsovård. 
Högskoleverkets utvärdering 1996:7 visade att ett stort antal utbildningar, trots omfattande utvecklings-
arbete, inte nått högskolemässig nivå. (27) 
En senare utvärdering, Högskoleverket 2000:5, konstaterade sammanfattningsvis att det finns en stark 
grund för fortsatt utveckling av vård- och omsorgsutbildningarna, mycket beroende på att lärarkompeten-
sen ökat. (28) Anm. Högskolereformen 1977 krävde att lärarna, i likhet med andra lärare inom högskolan, 
skulle vara disputerade. Fortfarande accepteras, under en övergångstid, magister- eller licentiatexamen eller 
lägst kandidatexamen. 
Högskoleverket 2000:16, är en rapport som följer upp om högskolorna beaktar EG-direktiven för utbild-
ningarna. Genomgången visar att högskolorna i stort sett beaktar direktiven i utbildnings- och kursplaner, 
”- den kliniska undervisningen skall vara minst hälften av sjuksköterskeutbildningen, - de sakkunniga har bedömt att de 
ämnen som utbildningen skall innehålla, i stort sett finns med i planerna”. (29) 
 
 
I sitt tidigaste skede var sjuksköterskeutbildningen så gott som uteslutande praktisk. Eleverna lärde av dem 
som redan kunde, en form av lärlingssystem. Så småningom stärktes den teoretiska utbildningen, karak-
tärsämnet omvårdnad infördes, där läkare inte har kompetens att undervisa. Enligt högskoleförordningen 
från 1993 skulle högskolan sträva efter vetenskaplighet och fortsatta studier.  
Sjuksköterskeutbildningen fick en ny inriktning, som skulle uppfylla EG:s direktiv, en bred bastutbildning 
om 120 poäng (3-årig) i ett program infördes. Stor tyngd lades också vid att utbildningen skulle omfatta 
prevention eller om man så vill, förebyggande hälsovård. De studerande skall bland annat känna till hälso-
främjande problemlösningsmodeller, de skall kunna diskutera människans hälsa och livskvalité och föreslå 
preventiva åtgärder där så är befogat. Detta ingår i huvudämnet omvårdnad, i folkhälsovetenskap, hälsa 
och miljö eller folkhälso- och hälsofrämjande arbete. 
 
Folkhälsorapporten är idag, efter en betydande ökning under de senaste 3-4 åren, ordinarie kurslitteratur 
vid hälften av landets VHS. (30) Förhoppningsvis kommer integreringen av den inriktning som framtidens 
sjukvårdspolitiker ser som nödvändig, - att förebygga ohälsa - att prioriteras högre i utbildningen till sjuk-
sköterska. I omvårdnadsrollen ingår att främja hälsa och förebygga ohälsa, och här är valet av livsstil av 
stor betydelse. Det förutsätter bland annat att man identifierar riskfaktorerna och att de föreslagna åt-
gärderna baseras på vetenskap och beprövad erfarenhet. I föreskrifter om kvalitetssäkring i vården betonas 
vikten av att dokumentera också de förebyggande insatserna. Det innebär en skyldighet att kartlägga bru-
ket av tobak, sätta upp mål, följa upp och utvärdera. (31) Att denna kunskap förmedlas till blivande 
sjuksköterskor vid landets vårdhögskolor har denna rapport inte kunnat bekräfta. 
 
 
Tack för engagemang, synpunkter och kritisk granskning som gjort genomförandet av denna kartläggning möjlig! 
Ett särskilt tack för gott samarbete under projektet till Yvonne Höijer vårdlärare, Marianne Roos kanslist och 
Mats Toftgård statistiker. 
 
Ett varmt tack till programansvariga och lärare på de deltagande vårdhögskolorna och sist men inte minst till 
Cancerfonden och Statens folkhälsoinstitut för ekonomiskt stöd. 
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SKOLA/ 
TERMIN  

Enkät till Vårdhögskolor med Sjuksköterskeprogrammet 120 p 
- en kartläggning av undervisningen om tobak 
 

 
Om någon särskild pedagogisk metod/modell används i undervisningen ange vilken (ex. PBL): 
 
 
 
1. Hur många timmar undervisas inom nedanstående ämnesområden under terminen? 
      Ange i siffror skriv 0 om ingen undervisning sker. 
 
Ämne 

Alkohol 
Droger/ 

missbruk Tobak Mat/vikt Stress Motion 
Antal 
timmar 

      

 
 
2. Sker särskild schemalagd undervisning i något av nedanstående metoder under terminen? 
    Ringa in alternativet 
 

Samtalsmetodik Beteendeförändring Avvänjning/behandling 
Ja Nej 

 
Ja Nej Ja Nej 

 
 
 
3. Hur många timmar undervisas om tobak som enskilt/särskilt ämnesområde under terminen? 
    Kryssa för alternativet 
 

Antal timmar Kurs/ämne Obligatorisk närvaro 
<2 2-4 5-8 9-16 >16 (specificera) Nej Ja 

        
 

    
 
4. Vilken prioritet ges följande områden inom tobaksundervisningen (i förekommande fall) 
    under terminen? 
Rangordna från 1 - 5, skriv en 1:a för det högst prioriterade område, en 2: för näst högsta o.s.v.   
 

Skador  
 

Nikotinberoende Avvänjning/ 
behandling 

Kostnader/ 
hälsoekonomi 

Policy/ 
lagstiftning 

     
 

 
 
5. I vilka former sker tobaksundervisningen under terminen? 
Rangordna från 1 - 4, skriv en 1:a för den vanligaste undervisningsformen  osv.    
        

Föreläsningar  Seminarier  Basgrupper  Annan form  →       vilken? 
 
 

    

 
      V.G.V. → 
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6. Vilka personalresurser används i tobaksundervisningen under terminen? 
 

 Endast interna   
 Mest interna   
 Lika mycket interna som externa  
 Mest externa   
 Endast externa 

 
 
7. Finns det tillgång till tobaksavvänjningsprogram för studenter och/eller personal? 
 

 Nej 
 Ja, för studenter 
 Ja, för personal  
 Ja, för både studenter och personal 

 
 
8. Finns någon tobakspolicy på högskolan? 
 

 Nej 
 Ja, en muntlig policy 
 Ja, en skriftlig policy 

 
 
 
9. Vilka läromedel används i undervisningen om tobak (namnge gärna)?  
 
______________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 
 
 
10. Vad önskas/saknas för kompetenser eller resurser i undervisningen om tobak? 
 
______________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 
 
       
 
Vi ser fram emot Ditt svar senast den 16 april 2004! 
 
TACK FÖR DIN MEDVERKAN! 
 
 
2004-03-24

Skicka ifylld enkät till: 
Sjuksköterskor mot Tobak 
Box 17533 
118 91  Stockholm 
Tel 08-669 81 58 



    
 
 
 
 
 
 

Stockholm den 24 mars 2004 
 
 
 

Till Programansvarig för Sjuksköterskeprogrammet 120 p 
 
 
 
Föreningen ”Sjuksköterskor mot Tobak” gör en kartläggning av 
undervisningen om tobak inom sjuksköterskeprogrammets grundutbildning. 
Syftet är att få kunskap om hur och när undervisningen sker i utbildningen 
och vilka material och metoder som används. 
 
Detta utskick görs till samtliga 28 skolor i Sverige med 
sjuksköterskeprogrammet 120p. 
Vi är tacksamma för hjälp med distribution av enkäterna till 
kursansvarig lärare för terminerna 1 t.o.m. 6 på skolan, enligt 
märkning.   
 
Målet är att se hur tobaksprevention kan utvecklas inom ramen för 
sjuksköterskans arbetsområde Resultatet av kartläggningen kommer i en 
rapport som även redovisas till er. 
 
Vi hoppas på ert samarbete. 
Med vänliga hälsningar 
 
 
 
Ann Post 
Vice ordförande 
Centrum för Tobaksprevention 
Tel. 08-517 780 64 
       070-484 25 00 
 
 
 
 
 
 
Föreningen ”Sjuksköterskor mot Tobak” ingår i Yrkesföreningar mot Tobak som är en 
paraplyorganisation för de ideella föreningarna Läkare, Sjuksköterskor, Tandvård, Lärare, 
Farmaci respektive Psykologer mot Tobak, som gemensamt arbetar för ett minskat 
tobaksbruk.  
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Stockholm den 24 mars 2004 

 
 
 

 

Till terminsansvariga lärare på Sjuksköterskeprogrammet 120p 
 
 
Föreningen ”Sjuksköterskor mot Tobak” gör en kartläggning av 
undervisningen om tobak inom sjuksköterskeprogrammets grundutbildning. 
Syftet är att få kunskap om hur och när undervisningen sker i utbildningen 
och vilka material och metoder som används. 
 
Det finns 28 skolor i Sverige med sjuksköterskeprogrammet 120p. Detta 
utskick görs till kursansvariga för terminerna 1 t.o.m. 6 på respektive skola. 
Vi är tacksamma för Er hjälp med att besvara enkäten och returnera den i 
bifogade svarskuvert.  
Vi vill gärna ha enkäten ifylld senast den 16 april 2004! 
 
Målet är att se hur tobaksprevention kan utvecklas inom ramen för 
sjuksköterskans arbetsområde. Resultatet av kartläggningen kommer i en 
rapport som även redovisas till er.  
 
TACK FÖR DIN MEDVERKAN! 
 
 
Med vänliga hälsningar 
 
 
 
Ann Post 
Vice ordförande 
Centrum för Tobaksprevention 
Tel. 08-517 780 64 
       070-484 25 00 
 
 
 
Yrkesföreningar mot Tobak är en paraplyorganisation för de ideella föreningarna 
Läkare, Sjuksköterskor, Tandvård, Lärare, Farmaci respektive Psykologer mot 
Tobak, som arbetar för ett minskat tobaksbruk. 
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Tobaksprevention 

Denna rapport kan beställas från Stockholms läns landsting, 
Centrum för folkhälsa, Tobaksprevention 
Box 17533, 118 91 Stockholm  
Telefon  08-737 35 90, fax 08-737 38 80. 
Rapporten kan även laddas ner från: 
www.nursesagainsttobacco.org eller www.folkhalsoguiden.se  


