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Det är en lång väg till Singapore. Men över 5000 sjuksköterskor från världens alla hörn kom till den stora 

internationella sjuksköterskekongressen (ICN) som hålls vart fjärde år. Årets tema var ”Beyond Healthcare to 

Health” och öppnades av Annette Kennedy, ICN President med konstaterandet ICN - Being the Global Voice of 

Nursing. Som den största gruppen av hälsoarbetare, som arbetar på alla områden där vården ges, har 

omvårdnad en stor potential och värde om det utnyttjas på rätt sätt för att slutligen uppnå visionen om hälsa 

för alla.  

WHO:s representant instämde med att 50% av allt hälsoarbete globalt utförs av världens 20 miljoner 

sjuksköterskor och barnmorskor, uppskattningsvis är 70% kvinnor. Vikten av att fokus flyttas från sjukvård till 

personcentrerad vård är nödvändig för att förbättra folkhälsan. Sjuksköterskans position inom olika 

samhällsområden gör hennes kunskap och ställning unik för uppdraget. Inom kampanjen ”Nursing Now” ska för 

första gången sjuksköterskans roll och arbete sammanfattas i en rapport ”State of the World’s Nurses 2020 

Report”. Den ska ge vägledning till länder som vill optimera denna värdefulla resurs. Målet med kampanjen är 

att belysa att investering i hälsa ger social och ekonomisk tillväxt och ett mer jämlikt samhälle. Detta ska ske 

genom att inspirera arbetsgivare globalt att utbilda åtminstone 20 000 unga sjuksköterskor och barnmorskor 

till ledare inom hälso- och sjukvård.  

Non-Communicable Diseases (NCDs) som omfattar hjärt-kärlsjukdom, cancer, kronisk lungsjukdom och 

diabetes är de ledande orsakerna till förtida död i världen. De största orsakerna till dessa sjukdomar är 

tobaksbruk, ohälsosam mat, fysisk inaktivitet och riskfyllt alkoholbruk, riskfaktorer som kan förebyggas. 

Världens sjuksköterskor har möjligheten att leda detta arbete genom utveckling av kompetens i 

patientsäkerhet från grundläggande till kvalificerad vård.  

Professor Sophia Chans tal fokuserade på den enskilt största orsaken till NCDs - tobak och fick stående 

ovationer. Som sjuksköterska, forskare och nuvarande folkhälsosekreterare i Hongkong är hon där ansvarig för 

de åtgärder som är nödvändiga att genomföra för att förhindra tobaksbruk och minska effekterna av passiv 

rökning till 2025. Det omfattar lagstiftning, tillsyn, beskattning, reklam, utbildning och stöd till rökavvänjning.  

Som representanter för Sjuksköterskor mot Tobak blev vårt arbete uppmärksammat, både genom personliga 

möten, på seminarier och vid vår poster med titeln ”To know is not enough to do”, som hade en ström av 

besökare. Budskapet var att mellan åren 2007-2019 har 5 grupper med totalt cirka 80 sjuksköterskor deltagit i 

en veckas intensiv tobaksavvänjning. Uppföljning efter 12 månader visar att 80% var fortsatt tobaksfria men 

också att motivationen att i sin profession arbeta tobaksförebyggande stärkts. På symposiet ”Health of Nurses” 

gavs tillfälle att berätta om erfarenheter av föreningens arbete med tobaksavvänjning på internat för 

medlemmar i Vårdförbundet.  

Föreningens fyra minneskort som ger stöd i samtalsmetodik och tobaksavvänjning hade översatts till engelska 

och cirka 1200 kort hade en strykande åtgång. 

WHO:s generalsekreterare, Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus, besökte överraskande konferensen och talade 

inför en fullsatt sal. Hans budskap var tydligt varför han kommit: ni är en kår som kan förverkliga hälsa för alla 

universellt. En kår som kan realisera hållbarhetsmålen - Agenda 2030. ”That’s why I’m here”.  

Vi i styrelsen för Sjuksköterskor mot Tobak känner stark medvind för sakfrågan men går också stärkta i att vara 

en ledande kår i det förebyggande hälsoarbetet.  Tillsammans med Vårdförbundet och Svensk 

sjuksköterskeförening arbetar vi vidare mot målet Tobacco Endgame – Rökfritt Sverige 2025! 
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