
 

Sjuksköterskor mot Tobak Besöksadress Telefon Fax E-post Postgiro Org. nr 
Box 175 33 Västgötagatan 2 08-669 81 58  08-669 81 65 nurses@globalink.org 648 26 53-0 812800-0307 
118 91 Stockholm Stockholm 
 
 

  
 Summering av projektet: 
 Tobaksprevention i grundutbildningen till sjuksköterska 
 
 
Intervention  
Tre regionala studiedagar om tobak riktade till studenter på Sjuksköterskeprogrammet (120p) på 
Vårdhögskolorna i Sverige genomfördes i Göteborg den 27/11, Malmö den 30/11 och Stockholm 
den 1/12 under 2006. Den planerade dagen i Luleå den 13/11 inställdes på grund av för få 
anmälningar, se delrapport nedan*. Syftet med projektet var att öka kunskapen och väcka intresset bland 
studerande på sjuksköterskeprogrammet för sin framtida roll och profession i det tobaksförebyggande 
arbetet. Utbildningsdagen var kostnadsfri och erbjudande om resebidrag utgick. Arrangörer var 
Riksföreningen Sjuksköterskor mot Tobak i samarbete med Vårdförbundet och Svensk 
sjuksköterskeförening. 
 
 
Spridning 
Inbjudan till studiedagen gjordes genom utskick av två affischer till fyra adressater (programansvarig, 
kursansvarig, institutionssekreterare, studierektor) på samtliga VHS med en uppmaning att anslå dem på 
skolan. Spridning gjordes också till Vårdförbundets forum för studerande-ombudsmän och genom utskick 
via e-post till studentorganisationerna. Telefonkontakt togs också direkt med skolorna för uppgift om 
kontaktperson och för förfrågan om informationen nått fram. 
 
 
Innehåll 
Programmet för studiedagarna innehöll bakgrund och fakta om cigaretten och snusets roll, guidelines i 
tobaksavvänjning för hälso- och sjukvårdspersonal, samtalsmetodik, beteendestöd och farmakologisk 
behandling vid tobaksberoende. Representanter för förbunden och föreningen gav också sin syn på 
tobaksfrågan. Dagen avslutades med ett diskussionsforum och hänvisning till litteratur och material gavs. 
 
 
Utvärdering 
Det sammanlagda antalet deltagande studenter var 53 st, av dessa fyllde 37 st i den skriftliga 
utvärderingen. Informationen och spridningen bedömde 11 st som dålig eller mindre bra. Hjälpen 
med arrangemang av resorna fick högt betyg liksom även schema och lokaler. Studiedagen som 
helhet värderades på en VAS-skala (0-10) till i genomsnitt 6,4 och nyttan/användbarheten till 7,1. 
Den teoretiska delen fick högt betyg medan fler efterfrågade mer samtalsmetodik och praktiska 
övningar. Egna kommentarer och reflektioner var rikliga. Sammantaget betonar de deltagande 
studenterna att kunskap om tobaksberoende och dess behandling i utbildningen är eftersatt och att 
de önskar en fördjupning på området. Se bilaga. 
 
Uppföljning 
Inbjudan till föreningens utbildningsdagar i Stockholm (2 dagar/år), som är kostnadsfria, kommer 
att skickas till de studenter som deltagit i utbildningsdagen. Inbjudan förmedlas också till 
Vårdförbundets nätverk för studeranderepresentanter. Möjlighet till resebidrag för studenterna kan 
föreningen inte ge utan bidrag från extern finansiär.



 
Ekonomi 
Bidrag till projektet gavs av Vårdförbundet och Svensk sjuksköterskeförening och SmT bidrog med 
regional planering och föreläsarinsatser. 
 
Projekt Vårdhögskolor  
 
Intäkter 
Bidrag Vårdförbundet   50.000 
Bidrag SSF    50.000 
Summa  100.000 
 
Kostnader 
Affisch /dataformulär  20.000   
Resor    15.000 
Förtäring   11.000 
Arvode      3.000    
Lokalhyra     3.000 
Porto, utskick     4.000 
Kopiering av inbjudan mm    2.000    
Löner    19.500  
Summa  87..500 
 
Överskott i projektet:   12.500 
 
 
 
*Delrapport  
Planerad regional studiedag om tobak i Luleå för studenter på sjuksköterskeprogrammet 
 
En av studiedagarna planerade vi att förläggas till Luleå, för den norra delen av landets 
sjuksköterskestuderande. Programmet planerades nästan identiskt som de övriga tre orternas. Dagen 
planerades till måndag den 13 november i landstingshuset.  Syftet att välja en måndag, var att 
underlätta med resor, och platsen landstingshuset, är lokalmässigt lätt att ta sig till. 
Utskick med inbjudan gick till programansvarig och institutionssekreterare på Mitthögskolan både i 
Örnsköldsvik och i Östersund, Luleå tekniska universitet, Umeå universitet. Samt fick Studentkårerna 
inbjudan.  
När ingen anmälan inkommit i början av oktober, kontaktades alla skolorna med ett telefonsamtal. 
Ingen av skolornas adresserade personer kände igen eller uppfattade att de fått inbjudan.  Dessa 
personer fick då en muntlig information och skriftlig inbjudan skickades med e-post, för att skolorna 
skulle kunna dra ut flera exemplar. I både Luleå o Umeå fick vi nya namn på personer att kontakta. 
Femte november, en vecka före utsatt datum avbokades arrangemanget efter att ha fått in en deltagares 
anmälan som inte kom från sjuksköterskeprogrammet. 
 
 
För styrelsen Stockholm den 7 september 2007 
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