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Sammanfattning 
 
Tobaksbruket är ett globalt hälsoproblem att likna vid en epidemi. Med vetskap om att fem 
miljoner människor i världen dör till följd av rökning i nutid och att tio miljoner människor 
kommer att dö av rökning om 20 år finns krav på en global åtgärdsplan. I Sverige röker över 
en miljon människor och nästan lika många snusar och det kräver en nationell samt lokal 
åtgärdsplan.  
 
Alla som arbetar inom hälso- och sjukvården möter dagligen patienter som drabbats av 
tobaksrelaterade sjukdomar. Med vetskap om att dessa sjukdomar är förebyggbara och att 
man skulle nå en samhällsekonomisk vinst, genom att strukturerat arbeta med att förhindra att 
barn och ungdomar ens börjar röka eller snusa och att öka tillgängligheten till stöd i 
tobaksavvänjning för alla åldrar, är det märkligt att arbetet med tobaksprevention i praktiken 
inte är mer utbrett. 
 
I denna rapport hittar läsaren en belysning av ämnet tobaksbruk och dess förekomst, vilka 
effekter det för med sig för individen och samhället samt åtgärdsplaner på flera nivåer.   
Rapporten lyfter frågan om tobaksprevention sett ur sjuksköterskans perspektiv och vill visa 
på vikten av det hälsofrämjande arbetet som ett naturligt inslag i sjuksköterskans 
arbetsuppgift. Med hopp om ett framtida strukturerat och kraftsamlat arbete med 
tobaksprevention i ett sjuksköterskeperspektiv - med en helhetssyn och tanke om hållbar 
utveckling. 
 
Nyckelord: Tobaksbruk, tobakspreventiva strategier, tobaksavvänjning, hälsofrämjande 
arbete, sjuksköterskan 
 
Abstract 
 
Tobacco use is a global health problem similar to an epidemic and knowing that five million 
people in the world are dying because of smoking and ten million people will die of smoking 
in twenty years from now there are demands on making a global plan. 
In Sweden there are over one million smokers and nearly one million people who use snuff 
and here it is important to make a national and local plan. 
 
Those who work in healthcare daily meet patients with symptoms of tobacco related diseases. 
Knowing that these diseases can be prevented and give a better national economy, by well 
structured plans on stopping children and young people from starting to smoke and increasing 
the possibility for people to have help to stop using tobacco, it seems remarkable that tobacco 
prevention is not more used in practice than it is. 
 
In this report the reader will find a lighting of tobacco use and its occurrence, which 
individual and societal effects it brings and plans in several levels. 
The report will lift up the question of tobacco prevention in a nurse perspective and will show 
the importance of health promotion as a natural part of the work of the nurses. 
Hoping for a structured and powerful work in the future with tobacco prevention in a nurse 
perspective, with a comprehensive view on sustainable development. 
 
Keywords: Tobacco use, tobacco prevention, tobacco cessation, health promotion, nurse 
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1. Inledning 
 
1.1 Bakgrund på lokal, nationell och internationell nivå 
Att belysa ämnet tobaksprevention känns naturligt efter att ha arbetat inom detta område 
under stor del av mitt yrkesverksamma liv och denna rapport bygger på min uppfattning om 
ämnet och det är min egen version. Mitt mål är att aktivt tydliggöra vikten av denna 
arbetsuppgift för sjuksköterskestudenter och utbildade sjuksköterskor. I början av 90 – talet 
beslutade politikerna i Gotlands kommun om att det skulle bli rökfritt i hälso- och sjukvårdens 
lokaler och medarbetarna som brukade tobak rasade över beslutet och skrev många klagobrev. 
Detta beslut blev inkörsporten till att jag kom att arbeta med tobaksprevention i primärvården. 
I min roll som distriktssköterska kom jag i min vardag i kontakt med patienter som behövde 
och önskade att genomföra livsstilsförändringar av alla de slag. Vid den tidpunkten arbetade 
man på vårdcentralerna inte specifikt med något livsstilsområde. I samband med beslutet om 
rökfria lokaler arrangerades studiedagar om hur att arbeta med tobaksavvänjning, för 
medarbetare inom hälso- och sjukvården. Denna insats ingick i projektplanen för att möta det 
eventuella behovet av stöd i tobaksavvänjning. En inspirerande föreläsare, Yvonne Bergmark 
Bröske, som själv är sjuksköterska öppnade mina ögon för vikten av att arbeta med 
tobaksprevention/avvänjning. I utbildningen till sjuksköterska och distriktssköterska framgick 
att man skulle arbeta med förebyggande hälsovård men det blev inte verkligheten på 
vårdcentralen. Nu syntes en ljusning på den fronten och mitt intresse för att arbeta med 
tobaksprevention var väckt. Med starkt stöd från verksamhetschefen Hans Brandström som 
numera är primärvårdschef började jag i projektform arbeta halvtid med tobaksavvänjning och 
initierade ett Nätverk mot Tobak. Mitt projekt i primärvården resulterade så småningom i fast 
verksamhet och den Tobakspreventiva mottagningen kom att tillhöra Infektionskliniken på 
Visby lasarett och jag hade ett starkt stöd av dåvarande sjukhusdirektör Ingrid Taylor med 
igångsättning av mottagningen och numera av verksamhetschefen Sture Persson. 
 
Mitt intresse för det tobakspreventiva området ökade vartefter och ledde till nya kontakter 
även på nationell nivå, år 1992 startade föreningarna Läkare och Tandvård mot Tobak och 
därefter Sjuksköterskor mot Tobak, (SmT). Jag blev medlem i SmT år 1993 och 
styrelseledamot år 1997. Sedan år 2002 är jag ordförande och jag tog över ordförandeklubban 
från den föreläsande sjuksköterskan som en gång inspirerat mig. Idag finns sex aktiva 
yrkeskategorier i Yrkesföreningar mot Tobak, (YmT)1 och tillkommit har Lärare, Farmaci och 
Psykologer mot Tobak. På nationell nivå kom jag i samband med seminarier arrangerade av 
YmT i kontakt med Statens folkhälsoinstitut FHI och Tobaksprogrammet och fick alltmer 
insyn i hur stor tobaksfrågan är att tackla. Det ledde till att jag kom att ingå som en av 
samordnarna i FHI:s nätverk som idag kallas TPLR, Tobakspreventiva Nätverket för 
Landsting och Regioner och nätverket består av en STP, Samordnare av tobaksprevention i 
varje län. Ett annat forum är SNTP, Svenskt Nätverk för Tobaksprevention, där representant 
från FHI och alla organisationer som har intresse av och beröring med tobaksfrågan ingår. På 
detta plan kommer det internationella arbetet in genom att två utsedda personer i SNTP ingår i 
ENSP European Network of Smoking Prevention – ENSP är världens största nätverk för 
organisationer som arbetar med tobaksprevention. När det gäller det internationella arbetet 
inom tobaksområdet förekommer ett omfattande samarbete såväl globalt genom 
Världshälsoorganisationen, WHO som regionalt inom WHO:s Europaregion och genom EU – 
kommissionen. Världens länder har gått samman för att strida mot en tobaksepidemi och fler 
än 150 parter har anslutit sig till WHO Framework Convention on Tobacco Control och en 

                                                 
1 Yrkesföreningar mot Tobak, YmT www.tobaccoorhealthsweden.org 
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nyskriven rapport om arbetet finns utgiven: WHO Report on the Global Tobacco Epidemic 
2008, The mpower package Fresh and alive. 2  ”WHO antog den 21 maj år 2003 den 
internationella ramkonventionen om tobak och Sverige ratificerade den år 2005 och har 
därmed förbundit sig till att genomföra det man kommit överens om i konventionen. 
Ramkonventionen om tobakskontroll innefattar 38 artiklar. Främst inriktas artiklarna på att 
minska efterfrågan och tillgång till tobak genom olika strategier som innefattar alla delar och 
områden i samhället såsom: Olaglig handel, tobaksreklam och marknadsföring, 
tobakskontroll, tobaksindustrin, tobaksvaror och sponsring. Regeringen har utfört en 
utredning om hur WHO - konventionen om tobakskontroll kan genomföras i Sverige. Syftet 
med konventionen är att ge stöd till världens länder med att införa lagar mot tobak och att 
effektivisera det tobakspolitiska arbetet. I konventionen talar man om oron över vilka 
förödande konsekvenser tobaksbruk och exponering för tobaksrök har för hälsan, samhället, 
ekonomin och för miljön i hela världen. Man talar om att spridningen av tobaksbruk är ett 
globalt problem med allvarliga konsekvenser för folkhälsan. Varje år dör nära fem miljoner 
människor i världen till följd av rökning och man beräknar att den siffran kommer att stiga till 
10 miljoner om 20 år ifall inga effektiva motåtgärder genomförs globalt. Enligt WHO:s 
beräkningar dör varje år 200 000 människor i världen på grund av att de varit utsatta för 
passiv rökning på arbetet. WHO beräknar också att 700 miljoner barn (ungefär hälften av alla 
barn i världen) regelbundet är utsatta för tobaksrök, särskilt i hemmet. På nationell och lokal 
nivå har det tobakspreventiva arbetet gått hand i hand och rönt framgång i Sverige. När det 
gäller utvecklingen av det europeiska och internationella samarbetet så har det skett genom att 
nyckelpersoner från Statens folkhälsoinstitut och Yrkesföreningar mot Tobak skapat kontakter 
och det har haft avgörande betydelse för det tobakspreventiva arbetet i Sverige. Många länder 
har ibland legat före och kommit längre i det arbetet vilket Sverige kunnat ta lärdom av.3 
Sammantaget är detta stora globala nätverk en kraftsamlad resurs som genomför ett arbete av 
högsta kvalité och sammanhållningen är som det bästa äktenskap, ingen vill skiljas från 
gruppen. Vid världskonferenser och konferenser eller möten i Europa som rör tobaksfrågan 
finns alla möjligheter att ordna för möten med sin egen yrkeskår, skapa nya kontakter och 
hitta samverkansparter. Med dagens teknik kan man via dator bilda nätverk genom e – post 
och lätt hitta varandra för att utbyta erfarenheter.  
 
 
1.2 Folkhälsopolitik i Sverige 
En utredning kallad Prioriteringsutredningen (SOU1995: 5) startade sitt arbete i juni år 1992 
och utredningens uppgift var att diskutera hälso- och sjukvårdens roll i välfärdssamhället och 
att lyfta fram de grundläggande etiska principer efter vilka nödvändiga prioriteringar i vården 
bör ske. Första etappen i utredningen ledde fram till rapporten ”Vårdens svåra val” 
(SOU1993: 93) som sändes ut på bred remiss i november 1993. Utredningen avlämnar sitt 
slutbetänkande i mars 1995 och i kapitel 12 som handlar om: ”De etiska principerna i 
förhållande till vårdens innehåll, kan man läsa om Prevention under kapitel 12.3. Strategin i 
den förebyggande verksamheten kan vara inriktad på individen eller på hela befolkningen. 
Prioritering av befolkningsinriktade insatser sker oftast genom politiska beslut som 
exempelvis kampanjer mot rökning, olycksförebyggande program eller information om skydd 
mot könssjukdomar. Individinriktad prevention omfattar allmänna hälsoråd i frågor som 
exempelvis rökning, alkoholkonsumtion, sexualvanor, motion, kost och buller. I den 
befolkningsinriktade preventionen ingår insatser på nationell eller landstingsnivå samt lokalt 

                                                 
2 Världshälsoorganisationen, www.who.org  
 
3 Statens folkhälsoinstituts hemsida, www.fhi.se  
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hälsoarbete såsom exempelvis: Mödrahälsovård, barnhälsovård, smittskyddsarbete, arbete för 
bättre arbetsmiljö, befrämjande av sunda solvanor, vaccinationsprogram, 
ungdomsmottagningar och preventivmedelsrådgivning, riktade hälsoundersökningar för tidig 
diagnostik av bröst – och livmoderscancer med hjälp av mammografi och gynekologiska 
hälsokontroller, förebyggande program mot tobaks- och alkoholmissbruk, stödgrupper för 
personal i utsatta yrken för att motverka utbrändhet. I enkäter, utfrågningar och möten med 
allmänhet, sjukvårdspersonal och beslutsfattare har utredningen mött en stor uppslutning 
kring prevention som ett högprioriterat område. Utredningen anser dock att de förebyggande 
programmen bör begränsas till insatser där effekterna är klart dokumenterade eller att det 
råder allmän enighet om programmens värde utan vetenskaplig dokumentation. Till den första 
gruppen hör exempelvis rökstopp och vaccinering och till den andra bland annat 
mödrahälsovård, barnhälsovård och åtgärder för att förhindra spridning av HIV – smitta och 
andra könssjukdomar. Sedan är det angeläget att fortlöpande utvärdera de preventiva 
programmen med avseende på effekter, biverkningar och kostnader.” Regeringen beslutade i 
december 1995 att tillsätta Nationella folkhälsokommittén med uppgift att utarbeta nationella 
mål för hälsoutvecklingen i Sverige. Kommittén utgjordes av en bred sammansättning med 
företrädare från bland annat alla riksdagspartier, kommun- och landstingsförbunden, statliga 
myndigheter, den fackliga rörelsen samt experter och sakkunniga. Under åren 1996 – 2000 
genomförde Nationella folkhälsokommittén ett gediget arbete för att utveckla och förankra 
folkhälsostrategin och folkhälsomålen. En del av arbetet resulterade i betänkandet Hälsa på 
lika villkor – nationella mål för folkhälsan (SOU2000: 91). Utredningen utmynnade sedan i 
propositionen Mål för folkhälsan och presenterades för riksdagen i december 2002 som 
fattade beslut i frågan våren 2003. 
 
1.3 Nationella folkhälsomålen 
De nationella folkhälsomålen (Regeringens proposition 2002/03:35) som beslutades om år 
2003 blev ett riktmärke att sträva mot inom det förebyggande arbetet. De elva målområdena 
för folkhälsan kom att förstärka tron hos folkhälsoarbetaren på att inriktningen skulle medföra 
skapande av metoder med god kvalité som kunde resultera i en förändring av livsstil på flera 
plan hos medborgaren. Det talades om förutsättningar för en jämlik och jämställd hälsa. 
 
Målområde 1: Delaktighet och inflytande i samhället 
Målområde 2: Ekonomisk och social trygghet 
Målområde 3: Trygga och goda uppväxtvillkor 
Målområde 4: Ökad hälsa i arbetslivet 
Målområde 5: Sunda och säkra miljöer och produkter 
Målområde 6: En mer hälsofrämjande hälso– och sjukvård 
Sjukvården har en viktig nyckelroll i folkhälsoarbetet genom sin specifika kompetens, breda 
kunskap och möjlighet till möten med befolkningen. Vården behöver bli inriktad på att arbeta 
med en helhetssyn i mötet med patienten och arbeta mer hälsofrämjande och förebyggande. 
Målområde 7: Gott skydd mot smittspridning 
Målområde 8: Trygg och säker sexualitet och en god reproduktiv hälsa 
Målområde 9: Ökad fysisk aktivitet 
Målområde 10: Goda matvanor och säkra livsmedel 
Målområde 11: Minskat bruk av tobak och alkohol, ett samhälle fritt från narkotika och 
dopning samt minskade skadeverkningar av överdrivet spelande. 
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En beskrivning av delmålen för minskat tobaksbruk till år 2014 som 
Folkhälsopropositionen (prop.2002/03:35) redovisar: 

• En tobaksfri livsstart från 2014 
• En halvering till år 2014 av antalet ungdomar under 18 år som börjar röka eller snusa 
• En halvering till år 2014 av andelen rökare bland de grupper som röker mest 
• Ingen ska ofrivilligt utsättas för rök i sin omgivning” 

 
 
1.4 En förnyad folkhälsopolitik 
”En förnyad folkhälsopolitik (Regeringens proposition 2007/08:110) är en relativt nyligen 
beslutad proposition av regeringen som förstärker och förtydligar delmålen inom 
tobakspolitiken. Målet är att minska tobaksbruket genom att på flera nivåer i samhället utföra 
ett tobaksförebyggande arbete och delmålen är att minska tobaksbruket för olika grupper i 
samhället. Tobaksbruket påverkas också av andra faktorer såsom tillgänglighet, pris och 
social acceptans och för att nå ett framgångsrikt tobaksförebyggande arbete behöver man ta 
hänsyn till alla faktorer. I propositionen talas om att det hälsofrämjande arbetssättet bör 
synliggöras i det förebyggande folkhälsoarbetet, att kommuner och landsting har en viktig roll 
genom att förbättra och utveckla metoder och verktyg samt att det är en särskild inriktning 
mot målgruppen barn, unga och äldre. Regeringen har avsatt 115 miljoner kronor år 2008 för 
att intensifiera och förstärka arbetet inom särskilt viktiga folkhälsopolitiska områden och 
avser att avsätta samma belopp årligen 2009 och 2010. ”Statens folkhälsoinstitut FHI får i 
uppdrag att ansvara för en nationell satsning för stöd till lokalt arbete och att samordna det 
nationella tobaksförebyggande arbetet. Regeringen har för avsikt att genomföra en nationell 
rökavvänjningssatsning” Källa: Regeringens proposition 2007/08:110 
 
 
1.5 Hälso- och sjukvården 
I Sverige har vi stödjande lagar för hur vi på bästa sätt ska arbeta inom hälso- och sjukvården, 
med en speciell paragraf som rör det förebyggande arbetet. Enligt Hälso- och sjukvårdslag 
(1982:763):1 § Med hälso- och sjukvård avses i denna lag åtgärder för att medicinskt 
förebygga, utreda och behandla sjukdomar och skador.2 § Målet för hälso- och sjukvården är 
en god hälsa och en vård på lika villkor för hela befolkningen. 2 c § Hälso- och sjukvården 
skall arbeta för att förebygga ohälsa. Den som vänder sig till hälso- och sjukvården skall när 
det är lämpligt ges upplysningar om metoder för att förebygga sjukdom eller skada. Lag 
(1998:1660)4 Sjuksköterskan har en unik roll inom området hälsoutveckling och hälsovård 
enligt WHO - Münchendeklarationen 20005, en deklaration som betonar hälsorollen. WHO:s 
europiska hälsoministrar antog denna deklaration i München år 2000 för att lyfta fram 
sjuksköterskor och barnmorskors roll i hälso- och sjukvården och i folkhälsoarbetet. För att nå 
målet med att uppnå en god hälsa i befolkningen krävs det förebyggande insatser inom hälso- 
och sjukvården och sjuksköterskan har en nyckelposition i detta arbete. Att minska 
tobaksbruket kräver alltifrån att läkarna tar upp frågan om tobaksvanor och vikten av 
tobaksstopp till att de hänvisar eller remitterar patienten till en sjuksköterska som är utbildad 
tobaksavvänjare. Detta arbetssätt är evidensbaserat enligt Metoder för rökavvänjning, (SBU 
rapport nr. 138, 1998) För att patienten/klienten sedan ska kunna få stöd i tobaksavvänjning 
krävs att det finns utbildade tobaksavvänjare i slutenvården och primärvården. I dagsläget är 
det inte en verklighet att man får detta stöd eftersom arbetet med sjukvård är av högsta 
                                                 
4 Regeringskansliet, www.regeringen.se 
 
5 Vårdförbundet, www.vardforbundet.se 
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prioritet och inte hälsovård. Det finns utbildade tobaksavvänjare både nationellt och lokalt i 
Gotlands kommun som inte ser sig ha möjlighet att arbeta med tobaksavvänjning på grund av 
tidsbrist. Med mandat om att avsätta viss del av sin arbetstid till förebyggande arbete skulle 
tillgängligheten till stöd i tobaksavvänjning öka i slutenvård och primärvård. År 2002 antog 
WHO Världshälsoorganisationens Europaregion: Warszawa deklarationen med riktlinjer för 
ett tobaksfritt Europa. Enligt denna deklaration är rökavvänjning en evidensbaserad och viktig 
del i det tobakspreventiva arbetet. Alla nationer uppmanas att inkludera kunskap och metoder 
för behandling av tobaksberoende i utbildningen av hälso- och sjukvårdspersonal. Om man 
ser till vad våra blivande sjuksköterskor har med sig i form av kunskap om tobak och 
tobaksprevention så ser det inte tillfredställande ut. En kartläggning av tobaksundervisningen 
i grundutbildningen till legitimerad sjuksköterska i Sverige, rapport av Ann Post, 
leg.sjuksköterska och vice ordförande i Riksföreningen Sjuksköterskor mot Tobak, visar på 
att de studerande får i genomsnitt cirka 4 timmars tobaksundervisning. (Centrum för folkhälsa 
Rapport nr 8 2005). Det är 0,1 % av utbildningstiden i jämförelse med 
tandhygienistutbildningens kurs om tobak som omfattar cirka 1 %. Resultatet av denna 
rapport medförde att SmT årligen inbjuder sjuksköterskestudenter att delta vid utbildningsdag 
för medlemmar och sedan år 2007 har styrelsen två adjungerade studenter i styrelsen. 
 
1.6 Vårdförbundet, SSN och ICN 
Vårdförbundet genomförde en tobaksvaneenkät bland sina medlemmar under våren 2006 och 
där framkom det att endast fyra av tio som svarar att de har direkta patientkontakter tar upp 
frågan om tobaksvanor och tre av tio tar upp frågan om att sluta röka med vårdtagare som 
röker. Den vanligaste orsaken till att man angav detta var att man uppfattade det som att: ”det 
är inte min roll”! Undersökningen visar också att de som har fått utbildning i 
tobaksfrågor tar upp frågan om tobak i mycket högre utsträckning än de som saknar 
sådan utbildning. Enligt Vårdförbundets undersökning (Vårdförbundet Rapport 
tobaksvanor 2006) visar det också att vårdpersonal som själva röker är mindre benägna 
att ta upp frågor om tobaksbruk med patienterna än de som är tobaksfria. Enligt 
resultatet av tobaksvaneenkäten röker 7 procent av sjuksköterskorna dagligen och 11 
procent röker då och då, 5 procent snusar dagligen och 3 procent snusar då och då. 
Vårdförbundet har sedan många år arbetat för att föra fram vikten av att arbeta med 
tobaksfrågan och tagit fram tre skrifter: Vision rökfritt, ett policyprogram om hur 
Vårdförbundet ska arbeta med tobaksprevention, översatt till engelska (1999), Uppdrag 
rökfritt handlar om hur man kan arbeta med tobaksprevention i vardagen, exempel från 
olika verksamheter ges, översatt till engelska (2000), Om beroenden– att möta ett 
ohälsosamt beteende. (2005) Sjuksköterskors Samarbete i Norden (SSN)6 Styrelsen i SSN 
beslutade år 2003 om att arbeta för Ett rökfritt Norden och konstaterade bland annat att 
kampen mot tobaksrelaterade sjukdomar är ett av den internationella hälsovårdspolitikens 
viktigaste prioriteringsområden och uppmanade därmed myndigheterna i våra länder att 
intensifiera kampen mot tobak och att bekämpa skador som beror på egen eller passiv 
rökning genom att: ”Vidta åtgärder för att öka sjuksköterskornas kompetens inom det 
förebyggande arbetet mot tobaksbruk och med olika avvänjningsmetoder” International 
Council of Nurses (ICN)7antog den första etiska koden för sjuksköterskor 1953 och reviderar 
den efter behov senast år 2005. I inledningen finner man bland annat följande text: 
Sjuksköterskans fyra grundläggande ansvarsområden är: att främja hälsa, att förebygga 
sjukdom, att återställa hälsa samt att lindra lidande. Sjuksköterskan erbjuder vård till 

                                                 
6 Sjuksköterskors Samarbete i Norden, www.ssn-nnf.org/ssn  
 
7 International Council of Nurses, www.icn.ch 
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individen, familjen och allmänheten. Sjuksköterskan samordnar sitt arbete med närstående 
yrkesgrupper. ICN har även förtydligat vikten av det tobakspreventiva arbetet inom 
sjuksköterskeprofessionen genom skriften: The Role of the nurse in Tobacco Control and 
Cessation (ICN 2003). Skriften är framställd av bland andra Jennifer Percival, England. 
Jennifer Percival är legitimerad sjuksköterska och har ett samarbete med och är en god vän till 
styrelsen i SmT. Hon har även varit Project Manager vid framtagandet av skriften: Clearing 
the air – A guide for nurses on tobacco control and smoking cessation. I inledningen skriver 
Dr Gro Harlem Brundtland, Director General of the World Health Organisation (WHO) 
Adressing the International council of Nurses (ICN) Centennial Conference London 1999: 

“Nurses have many opportunities to play a leadership role in combating the tobacco 
epidemic. Nurses throughout the world have access to the population at all levels and enjoy a 
high degree of public trust. Indeed there are several examples of nurses successfully initiating 
and implementing tobacco prevention and treatment programmes with specific target 
populations such as school children, pregnant women and people recovering from cardiac 
diseases and cancer. ICN has urged nurses to be involved at all levels of tobacco control, 
prevention, cessation and policy, encouraging them to be in the forefront of tobacco control 
at the local, national and international level, building partnerships with other professionals 
and advocacy groups, governmental an non-governmental organisations. The framework 
convention for tobacco control movement and to take a significant difference in curbing the 
tobacco epidemic” 
 
2. Förekomst 
 
Befolkningens tobaksvanor är av stor betydelse för folkhälsan och valet av livsstil är kopplat 
till sociala och kulturella sammanhang. De som röker idag är i stor utsträckning kortutbildade, 
ensamstående mödrar, arbetslösa, långtidssjukskrivna, personer med psykiska sjukdomar eller 
som har psykiska besvär relaterat till sin livssituation med exempelvis ekonomiska problem. 
Om man lider av psykisk ohälsa eller begåvningshandikapp röker man oftare under dagen och 
utan uppehåll. ”Kunskapen om tobakens skadeverkningar är idag mer omfattande och 
alarmerande än man kunde föreställa sig när de första chockrapporterna publicerades på 1960 
– talet. Så gott som alla de stora folksjukdomarna – hjärt-kärlsjukdom, cancer, 
rörelseorganens sjukdomar, allergi och dålig tandhälsa - har ett samband med tobaksbruk. 
Rökning utgör den främsta förebyggbara orsaken till ohälsa och förtidig död i västvärlden. 
Dödsfallen inträffar främst till följd av hjärt- kärlsjukdom och cancer, särskilt lungcancer.” 
(Pellmer & Wramner 2007) Över en miljon svenskar röker och nästan lika många snusar. Alla 
som röker skadas av sin rökning och ett 40 – tal sjukdomar, varav flera dödliga, har ett direkt 
samband med rökning. De vanligaste är hjärt- och kärlsjukdomar, kronisk obstruktiv 
lungsjukdom (KOL) och lungcancer och flera andra typer av cancer. Varannan rökare dör i 
förtid av sitt tobaksbruk och förlorar i genomsnitt cirka sju till åtta år av sin förväntade livstid. 
Även passiv rökning är skadlig och leder förutom akuta effekter i näsa, ögon, hals och 
luftvägar till ökad risk för till exempel hjärtinfarkt och lungcancer. I Sverige beräknas cirka 
6400 personer dö i förtid per år av sin egen rökning och ytterligare minst 500 av passiv 
rökning.(FHI R2004: 29) Även snusning är förenat med allvarliga hälsorisker och är ett 
omdebatterat tobaksbruk där den vetenskapliga forskningen länge varit eftersatt. Snus 
innehåller flera cancerframkallande ämnen. Snus är cancerframkallande; de starkaste 
indikationerna finns för bukspottkörtelcancer men det finns också forskning som tyder på 
förhöjd risk för till exempel munhålecancer. Snus orsakar skador i munnen, bland annat i 
form av skadade slemhinnor och frilagda tandhalsar. Snusning tycks inte öka risken att få en 
hjärtinfarkt, men medför ökad risk att dö i hjärt-kärlsjukdomar. Snus orsakar kortsiktigt en 
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ökad belastning på hjärtat genom förhöjt blodtryck och en ökad puls, men det är svårt att dra 
slutsatser om snusning som en riskfaktor för hypertoni. Snusning under graviditet kan öka 
risken för att barnet föds för tidigt och för havandeskapsförgiftning. Det finns inga säkra 
slutsatser om sambandet mellan snusning och stroke eller snusning och diabetes från befintlig 
forskning. Senare studier visar även att snusning ökar risken för: metabolt syndrom om man 
snusar mer än fyra dosor i veckan och för bukspottkörtelcancer. 
(FHI 2007:16) (Cnattingius et al 2005)  
 
2.1 Tobaksbrukets konsekvenser för hälsan 
Tobaksbrukets konsekvenser för hälsan är idag välkänd, patienter med tobaksrelaterade 
skador behandlas på alla kliniker inom hälso- och sjukvården. Sedan tidigare är det allmänt 
känt i befolkningen att man kan drabbas av lungcancer och nu börjar det bli känt att man kan 
drabbas av andra sjukdomstillstånd såsom exempelvis KOL, hjärt- och kärlsjukdom och andra 
typer av cancersjukdomar. Det verkar dock ännu okänt för tobaksbrukaren hur nikotinet 
påverkar rörelseorganen och hur viktigt det är med ett tobaksstopp för att nå en så fullgod 
funktion i muskler och leder som möjligt. Här har hälso- och sjukvården en uppgift att fylla 
genom att informera och öka kunskapen hos medborgaren och genom denna insikt har 
medborgaren möjlighet att själv göra valet att sluta bruka tobak. ”För Europa och andra länder 
med hög BNP och med hög livslängd vid födseln är rökning den mest betydelsefulla 
riskfaktorn; det beräknas att rökningen bidrar med 12 procent till hälsoförlusterna mätt i 
DALY (Disability Adjusted Life Years) jämfört med högt blodtryck 11 procent, överdriven 
alkoholkonsumtion 9 procent, högt kolesterolvärde 8 procent och fetma 7 procent. Man kan 
räkna med att rökning i vårt land bidrar med 8 procent av hälsoförlusterna till följd av 
sjukdom mätt med DALY. Det innebär att nästan 200 000 funktionsdugliga år går förlorade i 
Sverige varje år till följd av rökning (FHI R2004: 29).QALY (Quality Adjusted Life Years) är 
ett mått som mäter hälsa i positiv bemärkelse och en sådan hälsoekonomisk analys kan 
användas vid prioritering av förebyggande insatser, en kostnads-effektanalys: (Pellmer & 
Wramner 2007) 
 
2.2 Antalet vunna levnadsår  
Antal vunna levnadsår man får för en miljon satsade kronor  
1) ”Fimpa till varje pris” – kampanj 83 – 100 år 
2) Läkares råd om rökstopp 74 år  
3) Kranskärlsoperationer (genomsnitt) 37 år  
4) Massmediakampanj för kostförändringar 29 år  
5) Skolundervisning kring kost och kolesterol 16 år  
6) Motion 10 år 
7) Behandling av blodtryck med medicin 7 år  
8) Hjärttransplantation 5 år” 
   
Samhällskostnader för sjukvård och produktionsbortfall: Kostnaderna för tobaksrökningens 
medicinska skadeverkningar uppgår till 26 miljarder kr per år. (FHI R2004: 29) 
 
2.3 Minskat bruk av tobak  
”Enligt rapporten om Minskat bruk av tobak – var står vi idag 2007, ser man denna utveckling 
inom de 4 delmålen i Målområde 11: Idag röker och snusar färre gravida än kvinnor i 
allmänhet men de yngre mödrarna röker mer än de äldre. Papporna röker i det närmaste lika 
mycket som män i allmänhet. Bland ungdomar har rökningen minskat under senare år men 
snusningen har under en period ökat något bland flickor. Idag röker 14 procent av de vuxna 
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(15 procent av kvinnorna och 13 procent av männen) vilket motsvarar över en miljon rökare 
samtidigt som det finns ungefär lika många snusare i Sverige. Varje dag snusar 21 procent av 
männen och 4 procent av kvinnorna. När både rökning och snusning slås ihop till det totala 
tobaksbruket blir siffrorna för Sverige, i internationell jämförelse, inte längre bland de lägsta. 
Varje dag använder 32 procent av männen och 19 procent av kvinnorna tobak i någon form. 
Var tionde person i Sverige utsätts för passiv rök och särskilt utsatta är barn”(FHI R2007:14) 
 
2.4 Befolkningens tobaksvanor 
 
2.4.1 Sverige 
I Sverige har 1 miljon människor slutat röka sedan 80 – talet. Enligt Hälsa på lika villkor, 
Nationella folkhälsoenkäten 2004 – 2007 (FHI) är andelen vuxna i åldern 16 – 84 år som 
röker och snusar dagligen: 16 procent av kvinnorna och 12 procent av männen19 procent av 
männen och 4 procent av kvinnorna. Det är en väsentlig skillnad och minskning med flera 
procentenheter vad det gäller daglig rökning sedan 1980. Mitt antagande som bygger på 
erfarenheter från samtal med mina patienter är när det gäller ökat bruk av snus bland män att 
det kan bero på att män övergått från att röka till att snusa och ofta har ett blandbruk. En 
glädjande förändring är den långsiktiga minskningen av dagligrökning som också är en viktig 
orsak till att hjärt- kärlsjukdomar minskar men betydande befolkningsgrupper släpar efter i 
den gynnsamma utvecklingen såsom lågutbildade och lågavlönade kvinnor. 
 
2.4.2 Gotlands kommun  
Här presenteras statistik från två tobaksvaneundersökningar och målgrupperna är ett urval av 
ungdomar i övre tonåren och vuxna i befolkningen på Gotland. Andelen rökare i den 
gotländska befolkningen tenderar att minska totalt sett och dagligrökning förekommer minst i 
den äldre åldersgruppen. Att snusa dagligen är vanligare bland män än bland kvinnor och den 
höga andel män som snusar i förhållande till män i riket är statistiskt säkerställd. 
Folkhälsorapportering Gotland 20068 Dagligrökare, (16 – 84 år) män 15 % (riket 13 %) och 
kvinnor 19 % (riket 16 %) Dagligsnusare, (16 – 84 år) män 28 % (riket 20 %) och kvinnor 5 
% (riket 4 %) Nationella folkhälsoenkäten, Hälsa på lika villkor 2007; Gotland (FHI)9 
Dagligrökare, (16 – 84 år) män 12 % (riket 13 procent) och kvinnor 18 % (riket 17 %) 
Dagligsnusare, (16 – 84 år) män 32 % (riket 21 procent) och kvinnor 2 % (riket 4 %) 
 
 
3. Orsaker och effekter 
 
3.1 Bestämningsfaktorer som risk- frisk- och skyddsfaktorer 
”Vad är det som gör att man mår bra eller dåligt? Inom folkhälsopolitiken används begreppet 
bestämningsfaktorer för att förklara hälsa och ohälsa hos befolkningen. En bestämningsfaktor 
är helt enkelt det som ökar eller minskar risken för ohälsa. En riskfaktor är en faktor som ökar 
risken för ohälsa eller problem hos individer medan en skyddsfaktor är en faktor som istället 
skyddar individen. Ju fler riskfaktorer som en individ är utsatt för och ju allvarligare dessa 
riskfaktorer är, desto större är risken att ohälsa eller problembeteenden ska uppstå. Att 
använda sig av risk – och skyddsperspektiv i kartläggningar och analyser har flera fördelar. 
Genom att studera risk respektive skyddsfaktorer i ett bostadsområde, en skola, eller kommun 
får man en vägledning till vilka förebyggande eller hälsofrämjande insatser som är viktiga att 
arbeta med. Kunskap om risk- och skyddsfaktorer innebär inte minst fördelen att politiska 
                                                 
8 Folkhälsoenheten, Avdelningen för regional utveckling, Gotlands kommun, www.gotland.se  
 
9 Statens folkhälsoinstitut, www.fhi.se  
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beslut tydligare kan kopplas samman med praktiskt förebyggande och hälsofrämjande arbete i 
vardagen. Risk- och skyddsfaktorer återfinns på individnivå, i familjen, skolan/kamratkretsen 
och på samhällsnivå. Faktorerna samspelar och interagerar. Enstaka risk- och skyddsfaktorer 
har begränsad effekt. Förebyggande arbete bygger på kunskap om risk- och skyddsfaktorer. 
Effektiva insatser bygger på kunskap om påverkbara risk- och skyddsfaktorer. Om insatserna 
syftar till att reducera en riskfaktor kallas den ofta förebyggande. Om den istället bidrar till att 
öka tillgången till en skyddsfaktor (friskfaktor) kallas den hälsofrämjande10” 
 
”Ett bra helhetsperspektiv på hälsans bestämningsfaktorer utgörs av den så kallade halvmånen 
som beskriver påverkan på olika nivåer och genom olika strukturer (Dahlgren & Whitehead 
1991)  
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”VAD BESTÄMMER HÄLSAN? 
 
Det finns inte några enstaka faktorer som avgör hälsoutvecklingen utan den beror på 
samverkan av en mängd faktorer. Vissa av dessa finns hos den enskilde, medan andra finns i 
det omgivande samhället. Figuren, hälsans bestämningsfaktorer beskriver hur faktorerna 
samverkar och att de finns på olika nivåer. Den illustrerar att folkhälsofrågorna är en 
angelägenhet för såväl den enskilde individen som hela samhället. Under linjen finns ålder, 
kön och arv som vill illustrera att detta är faktorer som vi inte kan påverka, men som är 
betydelsefulla då de ger oss olika förutsättningar. Individen i centrum av modellen illustrerar 
att individen är beroende av samhället liksom samhället är beroende av alla individer. 
Närmast individen finns de psykosociala resurserna. Social gemenskap, känsla av 
delaktighet, hopp och framtidstro, trygghet och meningsfullhet i tillvaron är samtliga viktiga 
för framtida hälsoutveckling. De grundläggs under tidiga barnaår, då barnet utvecklar sin 
förmåga till vuxenkontakter. De psykosociala resurserna påverkar nästa nivå som beskriver 
individens levnadsvanor. Tobak, alkohol och andra droger, fysisk aktivitet, mat och sexuella 

                                                 
10 Statens folkhälsoinstituts webbplats www.fhi.se 
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vanor påverkar vår hälsoutveckling. Individen avgör valet av levnadsvanor. Detta val är 
beroende av de psykosociala resurserna, individens livsvillkor och samhällets utformning. 
Nästa nivå handlar om livsvillkoren, till exempel om man har eller inte har ett arbete, hur 
arbetsmiljön ser ut och riskerna att drabbas av våld, olycksfall och miljögifter. De handlar 
också om livsmedelsutbud, boendesituation, kommunikationer, utbildningsmöjligheter, 
tillgång till kultur, samt hur samhällets hälso- och sjukvård och omsorg fungerar. Överst i 
modellen finns den samhällsekonomiska strukturen och miljön. Samhällets grundläggande 
värderingar, dess ekonomiska utveckling liksom inkomstfördelning, lagstiftning, jämlikhet, 
demokrati och integration är viktiga förutsättningar för samhällets hälsoutveckling. 
Människan är en del i det ekologiska systemet och miljöfrågorna omfattar inte enbart växter 
och djurs överlevnad utan gäller också människans hälsa.” (Källa: Bo JA Haglund, KI och 
Ingvor Bjugård, SKL) 
 
 
3.2 Effekter för individen och för samhället 
”Daglig rökning är en riskfaktor (Pellmer & Wramner 2007) och utgör den främsta 
förebyggbara orsaken till ohälsa och förtidig död i västvärlden. Dödsfallen inträffar främst till 
följd av hjärt- och kärlsjukdom och cancer särskilt lungcancer. Riskfaktorer kan även vara 
riskkonsumtion av alkohol, fetma, stillasittande fritid samt låg konsumtion av frukt och 
grönsaker. Det är vanligare att arbetare och lågutbildade samtidigt har fler än en av de 
ohälsosamma levnadsvanorna och levnadsvanorna kan betraktas som en del av livsstilen. 
Livsstilen är ett uttryck för hur de olika levnadsvanorna visar sig och framförallt speglar den 
hur människor lever utifrån sin livssituation. Det är ytterst angeläget att förstå att val av 
livsstil inte utgör ett fritt intellektuellt val av vanor utan för varje individ är valet styrt av 
livslång erfarenhet, samspel med andra, självkänsla och inte minst vilket hälsofrämjande stöd 
som det omgivande samhället kan erbjuda. Det är således inte en slump eller tecken på 
bristande förståelse eller dålig kunskap att till exempel ensamstående mödrar med låg inkomst 
i förortsområden röker i en helt annan omfattning än samma åldersgrupp kvinnor med högre 
utbildning och en stödjande familjesituation. Folkhälsoarbete måste utformas så att insatser 
mot övervikt, rökning och andra hälsoriskabla beteenden inte skapar skuldkänslor och inte 
lägger hela ansvaret på individen. Istället måste insatserna koncentreras på att stärka 
människor så att de kan bemästra, få kontroll över och påverka sin livssituation. Begreppet 
livsstilsfaktorer fördes in i folkhälsoarbetet på 1970 – talet främst genom den kanadensiske 
läkaren och hälsoministern Marc Lalondes hälsofältmodell (1975). Enligt denna modell är det 
fyra separata förhållanden som styr en befolknings hälsa nämligen: Arvet Omgivningsmiljön, 
Hälso- och sjukvårdens resurser och Livsstilen. Genetiska förhållanden spelar en stor roll 
både för hälsa och sjukdom hos människor, även om ohälsa i det enskilda fallet uppkommer i 
ett nära samspel med omgivande miljöfaktorer, också när det gäller genetiskt starkt styrda 
sjukdomar (Nationella Folkhälsokommittén 1998) Man betraktar hälsa som en balansvåg med 
två vågskålar med individens egenskaper – inklusive hennes genetiska uppsättning – i den ena 
och omgivningens påfrestningar eller stöd i den andra. Det finns en grupp av sjukdomar med 
mer komplexa orsaksbakgrund där olika genetiska faktorer samverkar med 
omgivningsfaktorer och livsstil för att orsaka sjukdomen. Till denna grupp hör flera vanliga 
folksjukdomar som hjärt- och kärlsjukdomar, diabetes, allergiska tillstånd, reumatiska 
sjukdomar, schizofreni, manodepressiv sjukdom och flera ytterligare åkommor vilka svarar 
för en betydande del av sjukligheten i Sverige. Människan exponeras ständigt för olika 
riskfaktorer. Det man kanske inte lika ofta tänker på är att människan också samtidigt utsätts 
för eller möter ett antal friskfaktorer. På samhällsnivå kan friskfaktorer bestå av en god yttre 
miljö, bra bostadsförhållanden, rekreationsmöjligheter och bra social gemenskap. I det dagliga 
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livet kan man teoretiskt framhålla att riskfaktorerna balanseras med friskfaktorerna. 
Levnadsvanor som har stor betydelse för livsstil och hälsa: Tobaksvanor, Alkoholvanor, 
Narkotikamissbruk, Dopning, Läkemedelsmissbruk, Spelberoende, Matvanor, Fysisk aktivitet 
och inaktivitet. Socialstyrelsens tidigare folkhälsorapporter har framförallt beskrivit sex 
grupper av folksjukdomar: hjärt- och kärlsjukdomar, psykisk ohälsa, tumörsjukdomar, 
rörelseorganens sjukdomar, allergier samt olycksfallsskador. Därutöver har 
infektionssjukdomar, främst sexuellt överförda sjukdomar och tandhälsan beskrivits i varje 
rapport. Dessutom har några specifika folkhälsoproblem behandlats i enstaka rapporter. 
Vissa levnadsvanor – till exempel alkoholvanor, rökvanor och narkotikabruk – kan även dessa 
ses som folkhälsoproblem eftersom deras konsekvenser medför hälsoproblem. Detta gäller 
även vissa mat- och motionsvanor. Våldshandlingar betraktas också alltmer som ett 
folkhälsoproblem i synnerhet mäns våld mot kvinnor. Minskad rökning och lägre blodtrycks- 
och blodfettsnivåer har bidragit till den minskade risken för hjärt- och kärlsjukdomar. Bättre 
behandlingsmetoder har haft stor betydelse för att dödligheten i hjärtinfarkt sjunkit kraftigare 
än risken att insjukna. Förutom hög ålder och manligt kön är rökning, högt blodtryck och 
höga blodfetter de mest kända och väletablerade riskfaktorerna för kranskärlssjukdomar, 
inklusive hjärtinfarkt. För slaganfall (stroke) är högt blodtryck den mest betydelsefulla 
riskfaktorn men även här innebär rökning en ökad risk. I många epidemiologiska studier har 
man gjort noggranna hälsoundersökningar (exempelvis blodtrycks- och blodfettsmätningar) 
av ett stort antal personer kompletterat med frågor om deras livssituation. Därefter har man 
följt upp vilka som insjuknar och eller dör i hjärt- och kärlsjukdomar 10, 20 och ibland 30 år 
efter den första undersökningen. På detta sätt kan man utifrån en individs riskfaktormönster 
uppskatta de absoluta riskerna att insjukna eller dö i förtid. Dessa så kallade longitudinella 
studier visar entydigt att en del faktorer har större betydelse än andra för uppkomsten av hjärt- 
och kärlsjukdomar. De redan tidigare nämnda faktorerna rökning, högt blodtryck, höga 
blodfetter och högt kolesterolvärde är exempel på sådana oberoende och väletablerade 
riskfaktorer men flera andra faktorer – till exempel ärftliga faktorer, stress, socialt nätverk - 
har betydelse. Det är också det samlade riskfaktormönstret snarare än enskilda riskfaktorer 
som ger den totala risken och som måste vara utgångspunkten för såväl individens, läkarens 
som samhällets agerande när det gäller förebyggande insatser. Fördelen med riskbedömningar 
av absoluta, istället för relativa risker är att man får en uppfattning om den faktiska risken. 
Risken att drabbas av hjärtinfarkt är till exempel ungefär dubbelt så hög för en rökare än för 
en icke-rökare men detta säger inte så mycket om man inte känner till den absoluta risken för 
en icke-rökare. De som lyckas förändra sina riskfaktorer har dock goda utsikter att minska 
risken kraftigt; flera studier har till exempel visat att risken att drabbas av hjärtinfarkt halveras 
redan två år efter rökstopp. Det behövs både en individstrategi och en befolkningsstrategi. En 
redovisning av absoluta risker för personer med olika riskfaktornivåer har visat att de som har 
flera riskfaktorer samtidigt kan ha mycket höga genomsnittliga risker att dö i någon hjärt- och 
kärlsjukdom inom 10 år. Antalet dödsfall som inträffar totalt sett beror dock helt på hur 
många personer som har detta riskfaktormönster och det är oftast relativt få människor som 
har många riskfaktorer samtidigt; de flesta har relativt små risker. (Socialstyrelsen 
Folkhälsorapport 2005)” Minskade risker att insjukna och dö i kranskärlssjukdomar beror 
främst på att tobaksrökningen minskat men resultat från MONICA – studierna (1997) pekar 
på att lägre blodtrycks- och blodfettsnivåer i befolkningen också haft god effekt. Förhållandet 
att de flesta människor finns i grupper med låga eller måttliga risker gör att det största antalet 
dödsfall kommer att återfinnas i denna ”normalgrupp”. Om många personer minskar sina 
risker lite grann kan det alltså sammantaget rädda fler liv än om ett fåtal personer med höga 
risker minskar sina risker betydligt. De potentiella möjligheterna med dels en högriskstrategi 
som vänder sig till personer med individuellt höga risker, dels en befolkningsstrategi, har 
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tidigare formulerats av epidemiologen Geoffrey Rose (2001). Plötslig spädbarnsdöd (SIDS), 
begreppet myntades 1971 och står för oförklarliga dödsfall bland spädbarn. Mammans 
rökning under graviditeten samt föräldrarnas rökning under spädbarnstiden är andra 
betydelsefulla riskfaktorer för plötslig spädbarnsdöd. Om mamman röker under graviditeten 
påverkas fostrets tillväxt och samtidigt försämras förutsättningarna för omställningsarbetet i 
samband med födelsen. Barn som föddes 1992 – 2001 där modern uppgav att hon var rökare 
vid inskrivningen till mödrahälsovården, löpte 15 procents ökad risk att dö under de första 
fyra levnadsveckorna än andra barn med liknande socioekonomisk situation. Detta hängde i 
sin tur ihop med att barnen dubbelt så ofta föddes tillväxthämmade och betydligt oftare för 
tidigt. Barn till rökare löper också fyrfaldigt ökad risk att dö i plötslig spädbarnsdöd 
(Magnusson, M, Sundelin, C & Hjern, A 2005) Efter nyföddhetsperioden är det i första hand 
luftvägarna som påverkas av tobaksrök. Barn till rökande föräldrar får sämre lungfunktion och 
drabbas av fler infektioner i organ med nära kontakt med luftvägarna som till exempel öron 
och lungor (Di Franza JR & Lew RA 1996). Passiv rökning, 15 % av alla barn har någon 
förälder som röker dagligen och detta orsakar: drygt 500 fall årligen av upprepade 
öroninflammationer hos barn upp till 2 års ålder och drygt 500 fall årligen av småbarnastma 
hos barn upp till 4 år samt enstaka fall av plötslig spädbarnsdöd 11 (Svartengren, M 2005). 
Riskfaktorer för slaganfall/stroke är högt blodtryck, diabetes, hjärtsjukdom och rökning. Cirka 
30 000 personer insjuknar i slaganfall varje år och risken ökar dramatiskt med stigande ålder. 
Benskörhet (osteoporos) är en av de största folksjukdomarna i västvärlden. Benskörhet är en 
starkt åldersrelaterad sjukdom som drabbar framförallt kvinnor. Riskfaktorer för frakturer som 
har samband med benskörhet är fysisk inaktivitet, låg vikt, rökning, hög alkoholkonsumtion, 
fallbenägenhet, nedsatt syn, låg solexponering och kortisonbehandling. Andra riskfaktorer - 
förutom hög ålder och kvinnligt kön - är tidigare fraktur samt ärftlighet. 
 
 
3.3 Arbetsliv, arbetsmiljö och hälsa  
Den relativa tillväxten av tjänste- och servicesektorn påverkar arten av de hälsorelaterade 
riskfaktorer som många utsätts för. Utvecklingen går från fysiska riskfaktorer i 
varuproduktionen till stressrelaterade riskfaktorer i tjänste- och servicesektorn. 
Sjukfrånvaron har under senare år fått stor uppmärksamhet i den allmänna debatten. Att 
förebygga sjukfrånvaro är dock mer komplicerat och mindre studerat än att förebygga 
sjukdom. Ur ett förebyggande perspektiv är det särskilt två övergripande frågor som behöver 
närmare granskning: 1. Vilka faktorer orsakas eller försämras av riskfaktorer i dagens 
arbetsliv? 2. I vilken grad är nedsatt arbetsförmåga på grund av sjukdom förenligt med dagens 
arbetsliv? Ett sätt att belysa den första frågan är att jämföra förekomsten av ohälsa och 
sjukdomar i olika yrkesgrupper och att också jämföra förekomsten mellan som arbetar och 
dem som inte gör det. Att dra slutsatser från sådana undersökningar är dock svårt eftersom de 
olika grupperna kan vara sammansatta av människor som är hälsomässigt olika från början, 
utan att detta beror på arbetet. Också den andra frågan är svår att besvara. En uppskattning 
kan dock göras genom att man betraktar långvarig sjukfrånvaro och förtidspensionering som 
direkta uttryck för sjukdom och funktionsnedsättning som inte ansetts kunna förenas med 
arbete. Orsakerna till sjukskrivning är sammansatta och svåra att undersöka (Socialstyrelsen, 
Folkhälsorapport 2005)” Yrkesrelaterad stress och copingstrategier hos sjuksköterskor 
(Brandt, T 2008) – en intressant aspekt som är undersökt i en litteraturstudie + 12 
vetenskapliga artiklar och författad av en student i sjuksköterskeprogrammet under VT 2008 
och med koppling till första stycket i ovanstående text. ”Statistik från Arbetsmiljöverket visar 
att arbetsskador orsakade av stress ökar. I Folkhälsorapport från 2001 kan man läsa att 

                                                 
11 Socialstyrelsens hemsida, www.socialstyrelsen.se 



 16 
 

 
 

anställda inom kommuner och landsting har haft en särskilt negativ hälsoutveckling under 
1990 – talet. Ett antal omorganisationer, ofta i kombination med besparingar och neddragning 
av personal torde ha bidragit till vissa former av ohälsa. Vård- och omsorgspersonal har 
drabbats av omställningar och byte av anställningar och en mängd analyser och statistik tyder 
på att de haft den sämsta utvecklingen av såväl arbetsmiljö som välbefinnande under senare 
delen av 1990 – talet. Belöningsfaktorer i arbetet, till exempel möjlighet till befordran och 
löneförhöjningar, kan ses som hälsosamma skyddsfaktorer. Även i detta avseende förefaller 
hälso- och sjukvårdspersonal ha haft sämre villkor än andra.Syftet med detta 
fördjupningsarbete i omvårdnad är att ta reda på vad som orsakar yrkesrelaterad stress bland 
sjuksköterskor samt hur sjuksköterskor hanterar denna stress.Resultatet visar ett antal olika 
stressorer som förekommer inom sjuksköterskeyrket, dessa är hög arbetsbelastning, brist på 
stöd och respons, brist på inflytande och kontroll, obalans mellan insats och belöning, 
professionella konflikter, krävande omvårdnad, nedskärningar/omorganisation och passande 
arbetsmiljö. Resultatet tar också upp vanligast förekommande strategier som sjuksköterskor 
använder för att sig av för att hantera stress inom yrket. Olika former av problem–fokuserad 
coping visade sig förekomma oftare än känslomässigt-fokuserad coping i flera studier. Många 
sjuksköterskor accepterade att de hade problem och försökte därefter aktivt lösa dem med en 
aktiv planerad problemlösning, att låta andra få veta vilka problem man har, delegera och 
organisera/prioritera arbetet, öka kunskaper och färdigheter och att stå tillbaka och försöka se 
rationellt på situationen. Problem och omvårdnadsorienterade strategier som innefattar logisk 
analys, informationssökning och problemlösning var vanligast förekommande i en annan 
studie. När det gäller informationssökning så framkom det i samma studie att det var 
vanligare att prata med vänner, anhöriga och kollegor än att söka professionell hjälp. Att söka 
socialt stöd visade sig vara en vanligt förekommande copingstrategi bland sjuksköterskorna i 
flera studier. I en studie framkom att de flesta sjuksköterskorna ansåg att deras stöd kom från 
de närmaste arbetskamraterna samtidigt som det visade vara mindre vanligt att de ansåg sig få 
stöd från ledningen/organisationen. Det framkom i samma studie att det var mycket få som 
ansåg sig söka och få stöd från en partner, familj eller vänner. Deltagarna i en studie 
rapporterade att de försökte minska stressen genom att göra mindre stressframkallande 
uppgifter. I en annan studie uppgav sjuksköterskorna att de försöker varva ner och sätta saker 
och ting i rätt perspektiv, bli mer aktiv i aktiviteter som ej har med yrket att göra och försöka 
få tid för tysthet och stillhet. Sjuksköterskestudenten som under sin kliniska praktik stött på 
många exempel på stressad sjukvårdspersonal skriver i resultatdiskussionen om att kunskapen 
som framkommit i hans uppsats skulle kunna användas av sjuksköterskor för att få en slags 
helhetsbild av fenomenet yrkesrelaterad stress inom deras profession. Studentens övertygelse 
är att ökad negativ stress och oförmåga att hantera den leder till sämre förmåga att utöva god 
omvårdnad samt att den personliga hälsan hos sjuksköterskan hotas i längden och han anser 
därför att det är av stor relevans för såväl sjuksköterskan som omvårdnaden att kunskapen om 
orsakerna bakom stress, kunskapen om dess konsekvenser och kunskapen om sätt att hantera 
den på fördjupas och görs tillgänglig”. Undertecknad anser att studenten pekat på ett 
intressant område och resultatet verkar överensstämma även med dagens läge inom hälso- och 
sjukvården så en uppföljning av denna uppsats vore önskvärd. En mer hälsofrämjande 
arbetsmiljö torde vara en viktig grundförutsättning för sjuksköterskans framtida arbete med 
hälsovård. 
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3.4 Utmaningar för framtiden (Andersson, 2006) 
”Fortfarande dominerar de medicinska perspektiven med individfokus på riskfaktorer och 
sjukdomsutveckling. De senaste decenniernas utveckling av hälsofrämjande arbetssätt har 
dock skapat behov av nya synsätt också inom epidemiologin. Arbetet med att beskriva 
friskfaktorer och hälsodeterminanter kan ses som en utmaning som redan har påbörjats. Det 
vore önskvärt att utveckla bättre metoder för att mäta effektivitet och utvärdera 
hälsofrämjande och förebyggande insatser. Framtida epidemiologiska studier kan ge oss bättre 
kunskap om vilka salutogena komponenter som bör förstärkas för att öka hälsan. Det 
salutogena synsättet som myntats av sociologen Aaron Antonovsky (1923-94) förespråkar att 
friskfaktorer som till exempel vår anpassningsförmåga och vår känsla för sammanhang i 
tillvaron bidrar till ökad hälsa. Den biomedicinska motsvarigheten, det patogena perspektivet 
innebär då att riskfaktorer till exempel rökning orsakar biologiska förändringar som medför 
sjukdom (och därmed möjligen minskad hälsa). Sjukdomsprevention och hälsofrämjande 
arbete: Det bakomliggande syftet med att beskriva och analysera hälsoförhållanden är att 
kunna påverka och åtgärda faktorer som påverkar hälsan. Vi kan försöka eliminera faktorer 
som visat sig öka risken för sjukdom eller förstärka faktorer som visat sig bidra till en 
förbättrad hälsa. Beroende på perspektiv och metoder finns det olika sätt att indela det 
förebyggande arbetet. Det är vanligt att man skiljer på sjukdomsförebyggande och 
hälsofrämjande åtgärder. Det sjukdomsförebyggande eller preventiva perspektivet relaterar till 
begreppet riskfaktor. Om en riskfaktor för sjukdom kan elimineras bör sjukdomen kunna 
förebyggas. Den hälsofrämjande utgångspunkten har istället ett salutogent perspektiv, det vill 
säga hälsa skapas genom att stärka friskfaktorer. KASAM, känsla av sammanhang, det 
salutogena synsättet som slår fast att egenskaper som hanterbarhet, begriplighet och 
meningsfullhet bidrar till god hälsa. Andra indirekta mått på hälsa berör faktorer som i studier 
kunnat relateras till en positiv upplevelse av hälsa och välbefinnande. Bland sådana 
friskfaktorer kan nämnas ett gott socialt stöd, regelbunden fysisk aktivitet, konsumtion av 
vissa livsmedel, ordnad ekonomi och tillgång till ett arbete.” 
 
3.4.1 Metoder 
Inom det tobakspreventiva arbetet ryms alla de nämnda faktorerna och det är fullt möjligt att 
utforma förebyggande program om man har kunskap om effekterna av olika faktorer. 
Att arbeta med skyddsfaktorer är en viktig uppgift för föräldrar och alla som möter barn och 
ungdomar under uppväxten, vuxna är förebilder. Det är känt att barns hälsa främjas av att 
föräldrar visar dem värme och sätter ramar för deras beteende, ett aktivt föräldraskap. Det 
räcker inte med att erbjuda föräldrar diskussioner om föräldraskap utan ska föräldrarnas 
förhållningssätt förändras krävs även praktiska övningar och rollspel. Min teori är att 
”skyddsmöten” mellan föräldrar och nyckelpersoner i alla de verksamheter som barn och 
ungdom passerar under sin uppväxt är av godo. Likväl som vi vuxna har skyddsrond på våra 
arbetsplatser. På ”skyddsmötet” ska även tillstånds/tillsynsmyndigheten och tobakshandlare 
delta för dialog om hur alla gemensamt och på bästa sätt kan arbeta för att förhindra att barn 
börjar röka/snusa. Att få barn och ungdom delaktiga i sin egen hälsoutveckling är nästa steg 
och ett bra exempel på denna metodik återfinner man i följande: Du bestämmer – en 
annorlunda hälsovägledning (Arborelius, E Rapport 2002:43)” I slutkommentaren kan man se 
att resultatet av detta forskningsprojekt visar klart påvisbara och entydiga effekter. 
Uppfattningen är den att den avgörande skillnaden är att man i detta projekt utgår från eleven 
och arbetar med värderingsfrihet, det vill säga att sätta sig in i hur eleven resonerar och genom 
vägledning hjälpa henne/honom att klargöra sina egna tankebanor och att dra slutsatserna av 
det. Detta är en i grunden helt annorlunda metodik än att i förväg ha bestämt vad eleven bör 
komma fram till och försöka påverka vederbörande i denna riktning. Det visar sig då att de 
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hälsoproblem eleverna själva definierar – skolan och relationer – INTE är desamma som de 
hälsoproblem vi vuxna definierat. Ungdomarnas hälsoproblem berör i hög utsträckning 
psykisk och social hälsa. Trots detta visar det sig att man även får effekter på områden som 
alkohol, rökning, kost, motion fast man helt och hållet överlåter ansvaret på dessa frågor till 
eleverna. Det visar sig med denna metodik dessutom vara möjligt att i mycket god 
utsträckning nå fram till elever med låg social bakgrund.” 
 
 
3.4.2 Arbetsmiljö 
Regeringen ville värna om arbetstagarnas arbetsmiljö i restaurangbranschen år 2004 och kom 
med förslaget om att genomföra rökförbud på alla svenska serveringar och barer. Ett skäl var 
att anställda inom restaurangbranschen löpte två till tre gånger så stor risk att få lungcancer till 
följd av passiv rökning i arbetsmiljön jämfört med andra yrkeskategorier. Andra 
yrkeskategorier hade haft rätt till en rökfri arbetsmiljö i 10 år. Regeringen ville utöver detta 
öka tillgängligheten för personer som är allergiker och astmatiker samt få bort rökning i 
kafémiljöer där många ungdomar vistas och lagförslaget trädde i kraft den 1 juni 2005. Detta 
är ett praktfullt exempel på vikten av politiska beslut och idag känns det helt naturligt med 
rökfria miljöer överlag. Med detta goda exempel i åtanke kan vi se en utveckling av alltfler 
beslut om rökfria miljöer och rökfri arbetstid i kommuner och landsting. Av landets 291 
kommuner har ca 31 stycken genomfört "Rökfri arbetstid" enligt SKL (Sveriges kommuner 
och landsting). Det är få men intresset är stort och besluten måste gå i takt med det 
kommunala självstyret. Nitton av 21 landsting i Sverige har genomfört "Rökfritt landsting" 
och några av dessa har även inkluderat snuset i sin policy dvs. "Tobaksfritt landsting" Det 
finns flera områden som särskilt måste utredas t.ex. hemsjukvården där lagen om rätt till vård, 
individens frihet och lagen om att inte ofrivilligt utsättas för tobaksrök kolliderar.12 
 
 
3.4.3 Individinriktning vuxna 
Vuxna som oftast har rökt sedan ungdomstiden löper stor risk att drabbas av tobaksrelaterad 
sjukdom i medelåldern. Det finns givetvis en medvetenhet hos den vuxne om att rökning kan 
orsaka sjukdom men en viktig skyddsfaktor är att kontinuerligt genom tobaksförebyggande 
arbete erbjuda mötesplatser för att öka medvetenheten och kunskapen bland 
samhällsmedborgarna. Kronisk obstruktiv lungsjukdom KOL förorsakas av rökning och 
sjukdomen smyger sig in med lättare symtom till en början för att sedan accelerera till grava 
andningssvårigheter. Det är klarlagt att rökstopp är den enda behandlingen vid utveckling av 
KOL – sjukdom som ger effekt, läkemedel kan endast lindra symtomen. Den kunskapen är 
tillräcklig för att utforma en förebyggande insats på bred front. 
 
 
3.4.4 Individinriktning barn och ungdom 
Barn och ungdom behöver allt samhälleligt skydd för att förhindras börja röka eller snusa. 
För att åldersgränsen för inköp av tobak ska efterlevas krävs en insats av hög prioritet i hela 
samhället. Alltifrån att föräldrar, äldre syskon och kamrater inte köper tobak till barn och 
ungdom under 18 år till att de som säljer tobak alltid kräver legitimation vid försäljning. Det 
är en kraftig skyddsfaktor för att förhindra att barn ens börjar röka eller snusa. Vikten av att 
föräldrar, skola och fritidsgårdar går samman och utarbetar en gemensam strategi för att stävja 
tobaksbruket kan aldrig nog betonas. 

                                                 
12 Sjuksköterskor mot Tobaks hemsida, www.nursesagainsttobacco.org  
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3.4.5 Helhetssyn och mötet med patienten 
I dagsläget arbetar man med olika strategier för att stävja tobaksbruket medan min mening är 
den att det behövs en kraftsamling av alla resurser i samhället för att arbeta med en helhetssyn 
på tobaksfrågan. Riksdag och regering behöver kontinuerligt få en överskådlig kartbild över 
det tobakspreventiva arbetet för att se vad nästa och bästa strategiska steg är. När en 
åtgärdsplan ska utformas krävs både kunskap om att risk- och skyddsfaktorn har betydelse 
och att de åtgärder som föreslås verkligen påverkar dessa faktorer. När det gäller riskfaktorer 
är det exempelvis av största betydelse att fånga dessa i alla möten med patienter som besöker 
hälso- och sjukvården och när det gäller frågan om tobaksbruk är läkaren en viktig 
nyckelperson. ”Ett kort samtal om tobaksbruket på fem minuter gör skillnad och effekten av 
denna insats är stor och till skillnad från en del andra åtgärder för rökstopp är den väl 
dokumenterad i vetenskapliga arbeten; två till tre procent av alla rökare slutar på grund av 
denna enkla åtgärd vilket har mycket stor betydelse på befolkningsnivå. Mera tidskrävande 
insatser från sjukvårdspersonalen i form av längre rådgivning eller fler besök ger ytterligare 
ökning av antalet personer som slutar röka. Vid sådana mer intensiva insatser är resultaten 
likvärdiga mellan rökavvänjning i grupp och individuellt (SBU 1998)” 
 
4. Åtgärder 

 
Den nedanstående helhetsbilden visar på betydelsen av de gemensamma krafter som krävs för 
att utvecklingen av det tobakspreventiva arbetet ska gå framåt och ge resultat. Det är Göran 
Boëthius, ordförande i Läkare mot Tobak som tagit fram denna talande bild. 
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4.1 Global åtgärdsplan 
En global åtgärdsplan kräver ett mer utvecklat samarbete över gränserna, både geografiskt och 
mellan olika yrkesprofessioner, än vad som sker idag och att tobaksepidemin inte hamnar i 
skymundan av andra epidemier. Vid deltagande, i samverkan med Vårdförbundet, på ICN, 
International Council of Nurses, konferens i Yokohama Japan år 2007, kunde man lägga 
märke till att tobaksprevention inte deklarerades som en av sjuksköterskans viktigaste 
arbetsuppgifter utan det var andra ”stora” epidemier som gällde. Det kändes som att man inte 
såg vådan av tobaksbruket som en epidemi, dock väckte Riksföreningen Sjuksköterskor mot 
Tobak, SmT, uppseende med sina västar med texten Nursesagainsttobacco.org skrivet på 
västens ryggparti. Kontakter med sjuksköterskor ifrån andra länder skapades vid 
Vårdförbundet och SmTs gemensamma seminarium: ”Dealing with the expected global 
tobacco epidemic” - an example from Sweden. Det blev många tummen upp och glada tillrop 
över att vi lyfte upp frågan på denna konferens för första gången och dessutom på World 
Health Organization, WHO, World No Tobacco Day den 31 maj.13 Måhända det kan ge den 
effekten, om SmT fortsätter att delta vid dessa konferenser, att man kan komma att se 
tobaksbruket som en av epidemierna i framtiden och att det är en viktig arbetsuppgift för 
sjuksköterskor att arbeta med tobaksprevention. År 2009 kommer SmT att delta med posters 
och monter på ICNs konferens i Sydafrika, trägen vinner. 
 
4.2 Nationell åtgärdsplan  
Med bakgrund av att allt fler människor i Sverige slutar röka och allt färre börjar röka medan 
bruket av snus ökar och är vanligast bland manliga arbetare samt att snusningen ökar bland 
ungdomar, krävs nya åtgärdsplaner för att bekämpa tobaksbruket. De långsiktiga 
hälsomässiga effekterna av snus är ännu ofullständigt utforskade men att nikotin inte bara 
skapar nikotinberoende utan att nikotinet även bedöms öka risken att utveckla andra 
drogberoenden som till exempel alkoholberoende, är känt (Wickholm S, Galanti MR, Söder B 
& Gilljam H 2003) och (Galanti MR, Wickholm S & Gilljam H 2001) 
”Kunskapen om tobakens skadeverkningar är väl kända och likaså att rökning utgör den 
främsta förebyggbara orsaken till ohälsa och förtidig död i västvärlden. Mycket talar för att en 
kombination av strategier i form av lagar och rekommendationer och hälsoupplysning är det 
mest kunskapsbaserade sättet att långsiktigt påverka livsstilen i hälsosam riktning. En fråga 
väl värd att betänka är om det är etiskt försvarbart att påtvinga människor information om 
hälsorisker men man kan även vända på frågan, är det etiskt försvarbart att låta bli att 
informera om hälsorisker och inte använda bra metoder för att påverka människors 
levnadsvanor?” (Pellmer, K & Wramner, B 2007) För att Sverige ska nå de 
tobaksförebyggande målen till 2014 måste omfattande och samordnade insatser genomföras 
på internationell, nationell, regional och lokal nivå. (FHI Rapport 2007:14)  
Viktiga aktörer i arbetet med att uppnå målområde 11 och delmålen inom det 
tobaksförebyggande området är förutom Statens folkhälsoinstitut också Socialstyrelsen, 
Myndigheten för skolutveckling, Länsstyrelser, Landsting/regioner och Kommuner. Statens 
folkhälsoinstitut har som sektorsansvarig myndighet för tobak enligt sin instruktion ett 
nationellt samordningsansvar och ska utveckla kunskapsstöd, metodstöd och strategiskt stöd 
till det lokala och regionala folkhälsoarbetet (FHI Folkhälsorapport 2005).  
 
4.3 Evidens och strategier för tobaksförebyggande arbete. 
”Det finns i dag internationellt och nationellt en mycket stark enighet om olika 
tobakspreventiva metoders effektivitet. Strategin består av ett arbete i flera delar riktat mot 
såväl breda som specifika målgrupper där ingen enskild åtgärd kan ersätta en annan. Ett 
                                                 
13 World Health Organization WHO, www.who.org  
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tobaksförebyggande arbete handlar således om en bred och enad front på internationell, 
nationell, regional och lokal nivå där långsiktighet, kontinuerlig finansiering och strategisk 
nationell samordning är nyckelfaktorer. Ingen enskild insats eller åtgärd kan ensam lösa 
tobaksproblemet (FHI Rapport R2004: 29),( The World Bank 1999), (WHO), (European 
Commisssion 2004) WHO:s rekommendationer är en kombination av åtgärder som 
information, opinionsbildning, utbildning, målgruppsanpassad avvänjning, rökfria miljöer, 
lagstiftning och en aktiv prispolitik 14. Det svenska tobaksarbetet är framgångsrikt med 
anledning av just ett brett åtgärdsprogram där olika insatser samverkar och olika aktörer i 
samhället samarbetar. Det svenska arbetet mot tobak vilar på fyra grundpelare som inriktas på 
åtgärder för att minska efterfrågan på och tillgången till tobak genom att påverka de viktigaste 
bakomliggande bestämningsfaktorerna för tobaksbruk; tillgänglighet, pris och social 
acceptans: Lagstiftning och andra regleringsåtgärder samt information om och tillsyn av 
reglerna. Exempel på åtgärder är: rökfria miljöer, reklamförbud och varningstexter samt 
åldersgräns för tobaksinköp, aktiv prispolitik och policy om tobaksfritt. Information och 
utbildning om tobak som ett regelbundet inslag i många verksamheter, till exempel inom skol- 
och utbildningsväsendet samt hälso- och sjukvården. Kunskapsspridning och 
opinionsbildning som stödjer och förklarar tobakspolitiken. Tillgång till tobaksavvänjning 
inom hälso- och sjukvården, samt information och läkemedel för avvänjning.”15 

 

 

Framgångsfaktorer i ett förebyggande arbete 

Källa: Statens folkhälsoinstitut 

 

En helhetssyn på hur ett effektivt arbete med tobaksprevention ska genomföras i Sverige är ett 
politiskt ansvar och borde synliggöras och framförallt förtydligas än mer. Hitintills har det 
från riksdag och regering utkommit medel för tobakspreventivt arbete i omgångar exempelvis 
genom Tobaksuppdraget 2002 – 2005. Det är Statens folkhälsoinstitut, FHI, som sedan 
fördelar medel, utifrån ett regleringsbrev, till de projektansökningar som kommit in från det 
lokala nätverket för tobaksprevention. Ansökningstiden är mycket knapp och första 
projektårets medel får föras över till andra projektåret vilket innebär att projektet i praktiken 
genomförs under ett år och utvärderat resultat lämnas in till FHI tredje året, alltså blir det inte 
mycket tid för genomförandet av projektet. Detta förfarande sker även under kommande 

                                                 
14 World Health Organization WHO, www.who.org  
 
15 Statens folkhälsoinstitut, FHI, www.fhi.se under Tobak 
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tobaksuppdrag som kommer att genomföras under 2008 – 2010. Statens folkhälsoinstitut har 
under årens lopp haft ett väl fungerande Tobaksprogram under ledning av tobakspolitisk 
expert Margaretha Haglund och Paul Nordgren, expert på tillsynsfrågor som tillsammans 
drivit tobaksfrågan och sett förmånen med att knyta upp ett tobakspreventivt nätverk till sig 
som innefattar lokala samordnare av tobaksprevention ( Rydén, C- O 2007). På detta sätt har 
tobaksfrågan varit levande ute i landet och arbetet med att förbereda nya projektförslag 
ständigt varit på gång. 
 
4.4 Samordning av alkohol, narkotika, dopning & tobak 
Regeringens proposition om En förnyad folkhälsopolitik (2007/08:110) ger positiva signaler 
om arbetet med att stävja tobaksbruket och tobaksområdet är mer synligt än tidigare. Man har 
tillsatt ett ANT – sekretariat i regeringen och inrättat ett råd för alkohol-, narkotika-, 
dopnings- och tobaksfrågor – ANT - rådet15. Rådet ska vara rådgivare till regeringen och 
informera om forsknings- och utredningsresultat med relevans för utformningen av politiken 
inom dessa områden. Rådet ska ledas av Ragnwi Marcelind som är statssekreterare hos äldre- 
och folkhälsoministern Maria Larsson och Maria Nilsson, hälsoplanerare vid Västerbottens 
läns landstings FoUU- stab representerar Svenskt Nätverk för Tobaksprevention i ANT - 
rådet. Med denna samverkan kan det komma att bli en politisk helhetssyn på tobaksfrågan. 
 
4.5 Nätverk för tobaksprevention 
Svenskt Nätverk för Tobaksprevention - SNTP är ett nätverk för tobaksprevention med 
representanter för frivilligorganisationer som är aktiva inom svensk tobaksprevention på 
nationell nivå. Enligt en utvärdering av Statens folkhälsoinstituts tobakspreventiva arbete 
framgick det tydligt hur viktigt det är med aktiva frivilligorganisationer i tobaksförebyggande 
arbete16. I nätverksmötena deltar representanter för de sex organisationer som ingår i  
Yrkesföreningar mot Tobak (se nedan), Tobakspreventiva Nätverket för Landsting och 
Regioner, A Non Smoking Generation, Sluta – Röka – Linjen, Cancerfonden, Hjärt- och 
Lungsjukas Riksförbund, Riksförbundet VISIR, Astma- och Allergiförbundet, Riksförbundet 
SMART, Sveriges Fotterapeuter, Tobaksfakta.org och valda delar av Statens folkhälsoinstitut. 
Nätverket har en representant i regeringens ANT – råd. Nätverkets huvudfråga är att följa upp 
politiska förslag och beslut samt samordna gemensamma och individuella strategiska 
samhällsinsatser och aktioner gällande tobaksprevention och att i rollen som opinionsbildare 
verka för att begränsa rökningens plats i samhället samt sträva för att nå ett samhälle fritt från 
tobak. 
 
Tobakspreventiva Nätverket för Landsting och Regioner - TPLR  
I Sverige finns även andra nätverk av professionella aktörer. Ett sådant nätverk är 
Tobakspreventiva Nätverket för Landsting och Regioner som består av lokala Samordnare av 
Tobaksprevention, STP. Nätverket har ett aktivt arbetsutskott, TPLR – Au. Detta arbetsutskott 
har som sina huvudsakliga arbetsuppgifter: att vara en sammanhållande länk för det 
tobakspreventiva arbetet i Sverige, bevaka ledning, organisation, finansiering och uppföljning 
av det tobakspreventiva arbetet i Sverige, genomföra en årlig nätverkskonferens, långsiktigt 
planera och ge stöd till utförande landsting/region eller kommun vid den nationella LUFT – 
konferensen om tobak. Denna konferens arrangeras i regel vart tredje år av ett landsting i 
samarbete med Statens folkhälsoinstitut. (LUFT = Landstingens utvecklingsarbete för 
tobaksfrihet) Slutligen ska TPLR - Au vara en referensgrupp till Statens folkhälsoinstitut i det 
tobaksförebyggande arbetet. 
                                                 
15 Regeringskansliet, Socialdepartementet, www.regeringen.se  
16 Statens folkhälsoinstituts hemsida, www.fhi.se  
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Yrkesföreningar mot Tobak - YmT  
I de flesta länder som har haft framgångar i det tobaksförebyggande arbetet har allianser 
mellan frivilligorganisationer och nätverk mellan yrkesorganisationer spelat en nyckelroll och 
det gäller även i vårt land. De sex organisationer som ingår i paraplyorganisationen 
Yrkesföreningar mot Tobak omfattar olika yrkeskategorier som bildar, Läkare, Tandvård, 
Sjuksköterskor, Lärare, Farmaci respektive Psykologer mot Tobak. Dessa föreningar har som 
gemensamt mål att verka för att nå ut till respektive yrkeskår med budskap om vikten av att 
arbeta med tobaksprevention i sin vardag och att arbeta med opinionsbildning för att nå ett 
samhälle fritt från tobak: bevaka och påverka den tobakspolitiska processen, informera 
beslutsfattare och allmänheten om tobaksfrågans alla aspekter, påverka kunskap, medvetenhet 
och attityder in de egna yrkesgrupperna, utveckla informationsmaterial, stödjande av lokalt 
tobakspreventivt arbete, delta i internationellt samarbete. YmT har till uppgift att vara 
huvudman för ett gemensamt kansli för de enskilda yrkesföreningarna och har en gemensam 
hemsida.17 Kansliet ska stödja föreningarna i deras arbete, främst genom administrativt stöd 
såsom exempelvis bokföring och utskick och genom koordination av aktiviteter. YmT är 
huvudman för nyhetsbrevet Tobak eller Hälsa. Organisationerna bidrar också till landets mest 
innehållsrika webb-sida om tobaksfrågor, Tobaksfakta.se18 Kansliet bemannas på heltid av en 
kanslist och på deltid av en kanslichef och en internationell sekreterare. Ekonomiskt stöd 
erhålles årligen från Statens folkhälsoinstitut. På kansliet arbetar vid denna tidpunkt 
kanslichef Lena Sjöberg, Tandvård mot Tobak som efterträder Göran Boëthius, Läkare mot 
Tobak och som internationell sekreterare Sara Sanchez. Den som sköter om kansliet i sin 
helhet och ger alla sex föreningarna i YmT den bästa service man kan tänka är allas vår 
ovärderliga kanslist Marianne Roos. 
 
Riksföreningen Sjuksköterskor mot Tobak - SmT,19 har som mål att verka för att få in 
tobaksprevention som en viktig del i grundutbildningen för vår yrkeskår på vårdhögskolorna. 
De blivande sjuksköterskorna blir inbjudna till utbildningsdag varje år för att ta med sig 
tobaksfrågan i sitt framtida arbete inom vården och två studenter ingår som adjungerade i 
styrelsen. SmT har en eller flera kontaktpersoner i varje län och prioriterar uppbyggnaden av 
ett starkt nätverk och ökande av antalet medlemmar/kontaktpersoner. Syftet är att ytterligare 
lyfta och stärka sjuksköterskor och barnmorskors roll i det tobakspreventiva arbetet. En 
förutsättning för detta är det goda samarbetet med Svensk sjuksköterskeförening, 
Vårdförbundet och Barnmorskeförbundet. Riksföreningen vill även verka för att det borde 
vara av högsta prioritet från beslutsfattare på regeringsnivå till verksamhetschefen lokalt, att 
ge sjuksköterskor och barnmorskor mandat och medel för att behandla tobaksberoende och 
därmed minska ohälsotalet. Styrelsen har sedan starten 1992 arbetat för att medvetandegöra 
för sjuksköterskor och barnmorskor om vikten av kunskapshöjning inom tobaksområdet, för 
att kunna arbeta preventivt genom att ge stöd till människor i sitt beslut att bli fria från 
tobaksbruket. Under senare år har efterfrågan på kunskap och metodik ökat från 
sjuksköterskors och barnmorskors sida både inom öppen - och slutenvård, styrelsen är beredd 
att även ta ansvaret och utbilda sin yrkeskår inom området tobaksprevention och motivera 
sjuksköterskor till att arbeta med tobaksfrågan. Riksföreningen Sjuksköterskor mot Tobak har 
genom sitt arbete fått en ökad politisk medvetenhet och följer utvecklingen på det 
tobakspolitiska området och är stolta över att vara en av de organisationer som har möjlighet 
att hjälpa till att lyfta fram tobaksfrågan. Sjuksköterskor och barnmorskor är en av de 

                                                 
17 Yrkesföreningar mot Tobak, hemsida www.tobaccoorhealthsweden.org 
18 Tobaksfakta, hemsida för tobaksfrågor, www.tobaksfakta.se 
19 Sjuksköterskor mot Tobaks hemsida, www.nursesagainsttobacco.org  
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viktigaste länkarna i det tobakspreventiva arbetet sett ur ett helhetsperspektiv och 
föregångare vad det gäller att bygga nätverk vilket uppmärksammats också internationellt. 
 
4.6 Lokal åtgärdsplan 
På det lokala planet med Gotlands kommun som exempel sker det tobakspreventiva arbetet på 
olika nivåer. Den 24 april 2008 fastställde kommunstyrelsen en Tobakspolicy för Gotlands 
kommun, tobakspolicyn gäller från och med 2008 – 07 - 01. ”Syftet med tobakspolicyn är att 
minska medarbetarnas användande av tobak och att inte utsätta brukare och andra 
medarbetare för besvärande lukt av rök. Arbetet mot användandet av tobak är ett viktigt led 
för att förbättra hälsan hos befolkningen. Policyn skall ge en tydlig signal till medarbetare och 
befolkningen i övrigt om kommunens ställningstagande. Kommunens medarbetare har en 
viktig roll som förebilder för brukare inom alla verksamheter och därmed också en möjlighet 
till påverkan. Målet är att Gotlands kommun erbjuder sina medarbetare en rökfri miljö, 
rökning förekommer inte under arbetstid och rökning sker endast utanför rökfri zon, dit också 
brukare och besökare hänvisas.”20 Politiska beslut ligger till grund för hur arbetet med 
tobaksprevention ska genomföras, det folkhälsopolitiska programmet som tas fram av 
Folkhälsoenheten, FHE beslutas om i kommunfullmäktige och programmet för 2009 – 2013 
är nyligen taget. Målet är att gotlänningarna har bra hälsa och mår bäst i landet samt att hälsan 
är jämlikt och jämställt fördelad. Folkhälsoenheten har det övergripande och strategiska 
ansvaret för folkhälsoarbetet i kommunen och samarbetar/samverkar sedan med hela 
kommunen såsom exempelvis länsstyrelsens länssamordnare, de olika förvaltningarna samt 
ideella organisationer med genomförandet av folkhälsopolitiska programmet.21   
Tobakspreventiva mottagningen som ligger under Hälso- och sjukvårdsförvaltningen har ett 
kontinuerligt samarbete med Folkhälsoenheten vad det gäller målgruppen barn och ungdom. 
Under förra Tobaksuppdraget 2002 – 2005 genomfördes ett samverkansprojekt med 
Kronobergs län, Järfälla kommun och A Non Smoking Generation som kallades 
Tobakspreventivt flerkomponentsprogram för skolan med inriktning på grundskolan. Detta 
projekt visade vid utvärderingen på ett gott resultat.(Boij, A, Metz A- K, Edvardsson I, 
Westerlund H 2005:3) Nästa steg är att genomföra ett liknande projekt även på gymnasienivå, 
Projekt Tobaksfri gymnasieskola (en fortsättning på tobakspreventivt flerkomponentsprogram 
för grundskolan) och ansökan om medel är insänt från ovan nämnda samverkansgrupp till FHI 
och glädjande beslut har inkommit om bifall på ansökan. Två projektansökningar till har 
nyligen fått besked om beviljade anslag från FHI under 2008 - 2010: Tillståndsmyndigheten 
har sökt medel för bildandet av en referensgrupp med detaljhandlare och kommun, för att 
tillsammans arbeta för att reglerna om bland annat 18 – årsgränsen följs. Att ingen får köpa 
tobak utan att legitimitetskontroll görs. Primärvården har sökt och beviljats stimulansmedel 
till tobaksavvänjning och kan därmed planera för att öka tillgängligheten till 
tobaksavvänjning. Tobakspreventiva mottagningen på Visby lasarett har två dagar i veckan 
patient/klientmottagning för tobaksavvänjning. Medborgare i Gotlands kommun som önskar 
stöd i tobaksavvänjning kan söka till mottagningen utan remiss dock kommer man ofta via 
remiss från slutenvården, primärvården och tandvården. Man får på mottagningen ta del av 
metoden för tobaksavvänjning och metoden bygger på att man först och främst har en egen 
vilja och motivation till att nå tobaksstopp. Att inom hälso- och sjukvården systematiskt 
utnyttja de löpande patientkontakterna för att ge en kort, strukturerad rådgivning är basen för 
en framgångsrik tobaksavvänjning. Därutöver behöver varje vårdenhet, till exempel 

                                                 
20 Tobakspolicy för Gotlands kommun fastställd av kommunstyrelsen 2008-04-24, www.gotland.se under Jobba 
hos oss/Attraktiv arbetsgivare. 
 
21 Folkhälsopolitiskt program för Gotland 2009 – 2013, www.gotland.se  
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vårdcentral, sjukhus, mödra- och barnavårdscentral, tandvårds-, friskvårds-, 
företagshälsovårds-, ungdoms- respektive skolsköterskemottagning och apotek kunna ge eller 
hänvisa till avvänjningsstöd hos utbildad tobaksavvänjare eller specialistenhet för de mer 
behandlingskrävande fallen. Rökavvänjning anses vara en av vårdens mest kostnadseffektiva 
åtgärder. (FHI i samarbete med Socialstyrelsen 2007)  
 
4.7 Stöd i tobaksavvänjning i praktiken 
Kort beskrivning på hur en behandlingsplan kan utformas: gemensamt med patienten/klienten 
skapas planen som är upplagd på att nå delmålen stegvis enligt modellen Stages of Changes – 
modellen för förändringsarbete eller Transtheoretical Modell (TTM) (Di Clemente, C.C & 
Prochaska, Jo (Ed) (1998). Metoden används vid behandling som omfattar 
livsstilsförändringar och modellen handlar om en process i fem olika stadier: det förmedvetna, 
medvetandestadiet, förberedelsestadiet, aktivitetsstadiet och vidmakthållandestadiet. Denna 
patientcentrerade samtalsmetodik kallas Motiverande samtal, MI enligt Health Behaviour 
Change - A guide for practioners. Det är den teknik som många sjuksköterskor använder vid 
samtal med patienten och tekniken går ut på att patienten kommer att förflytta sig mellan de 
olika stadierna (Rollnick, S, Mason, P & Butler.C(1999). 
Om patienten/klienten har viljan och motivationen att nå tobaksstopp påbörjas i praktiken en 
behandlingsplan, man kartlägger/registrerar sitt tobaksbruk för att få en sann bild av sin 
tobakskonsumtion och redan där gör man upptäckten om att man kanske inte röker/snusar i 
den omfattning som man tror eller tvärtom. Man får i kartläggningen fram vilka 
cigaretter/prillor/portionssnus som man med lätthet kan välja bort utan att få abstinens. Nästa 
steg är att man stör mönstret för sina tobaksvanor och oftast väljer man exempelvis att inte 
röka inomhus/under köksfläkten längre utan det får ske utomhus och vidare inte i samband 
med telefonsamtal eller vid reklampauser på TV. När det gäller snuset väljer man oftast bort 
den nattliga snusningen först och att portionera om sitt intag och komma till en lägre dos av 
nikotinintag innan helt snusstopp, ofta genom växelbruk dagtid med nikotinläkemedel. Ett 
delmål är att man planerar in ett datum för rök/snusstopp några veckor fram i tiden för att 
först hinna med den mentala förberedelsen. När datumet infinner sig har man bestämda 
riktlinjer och ett tydligt behandlingsschema att följa och har inhandlat, om man behöver, 
nikotinläkemedel eller receptbelagt läkemedel för tobaksavvänjning. Patienten/klienten 
besöker sedan mottagningen med jämna mellanrum för att få stöd genom motiverande samtal 
till dess att målet med helt rök/snusstopp är nått och har sedan uppföljning per telefon. I 
Sverige finns sedan år 1998 möjligheter att själv söka hjälp att sluta med tobak men också 
möjligheter för vården att ”remittera” patienter till den nationella telefonlinjen Sluta - Röka - 
Linjen (020- 84 00 00) Sluta – Röka - Linjen är en samarbetspart till den tobakspreventiva 
mottagningen och alla patienter/klienter får information om att man kan söka stöd även där 
och speciellt när mottagningen är stängd för semester. Behandlingen är kostnadsfri och Sluta 
– Röka - Linjen fyller en viktig funktion som ett komplement till det ordinarie stöd och den 
behandling som hälso- och sjukvårdspersonal kan ge på framförallt vårdcentralerna. 
Medarbetarna på Sluta – Röka - Linjen handleder också kostnadsfritt hälso- och 
sjukvårdspersonal i frågor som rör tobaksavvänjning.22  
 
4.8 Tobaksprevention ur sjuksköterskans perspektiv 
Denna rapport är tänkt som en första del i att lyfta och belysa området tobaksprevention sett 
ur sjuksköterskans perspektiv, vägen fram till det praktiska arbetet och vilka 
samverkansfaktorer samt samarbetsmöjligheter som är av betydelse för att nå långsiktig 

                                                 
22  Sluta – Röka – Linjen, Centrum för Folkhälsa, Stockholm, www.slutarokalinjen.se 
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utveckling. Det viktiga är att få fram budskapet till alla sjuksköterskor och 
sjuksköterskestudenter om att de har eller bör skapa sig en tydlig roll i detta hälsofrämjande 
arbete. Svensk sjuksköterskeförening, SSF, har år 2008 glädjande nog utarbetat en skrift som 
handlar om: Strategi för sjuksköterskans hälsofrämjande arbete 23(SSF 2008) 
”Svensk sjuksköterskeförening som företräder professionens kunskapsområde med syfte att 
främja forskning, kvalitet, utveckling och utbildning inom vård och omsorg vill bidra till 
utvecklingen av en omvårdnad som innebär att sjuksköterskor inom alla verksamhetsområden 
kan arbeta utifrån ett hälsofrämjande synsätt. Genom att utveckla detta strategidokument vill 
Svensk sjuksköterskeförening tydliggöra omvårdnadens hälsofrämjande insatser och visa på 
hur kunskap om hälsa och hälsofrämjande kan användas i patientnära verksamhet. Alla 
sjuksköterskor har en viktig uppgift när det gäller att minimera risker för och förebygga 
sjukdomar likaväl som vi har till uppgift att bistå människor med ohälsoproblem. 
Sjuksköterskor har ansvar för att påverka utvecklingen och i samhällsdebatten förmedla sin 
kunskap om hur människors sociala och ekonomiska villkor inverkar på hälsan”.  
Vårdförbundets kongress 2008 beslutade om en ny vision 2018: Vår vision för hälsa och 
helhet. Visionen fokuserar på fyra områden: vi, vårdtagaren, vården och världen. 
Vårdförbundets inriktning i visionen är exempelvis att: Vi leder vårdens nya paradigm. 
Vårdtagaren deltar i sin egen vård, vårdplanering och vårddokumentation. Vården är 
kunskapsbaserad som grund för ständiga förbättringar och hälsa och helhet är vårdens grund. 
Världen – folkhälsoarbetet är framgångsrikt och främjar utvecklingen hos befolkningen.  
Med så tydliga dokument kan sjuksköterskan lätt axla manteln och hitta egna vägar för att 
utveckla sin roll och arbeta med en helhet i det hälsofrämjande arbetet i vården och gärna 
inom det tobakspreventiva arbetet. 
 
Sammanfattningen nedan kommer från en uppsats från år 2007 som berör tobaksområdet, 
skriven av två sjuksköterskestudenter som har deltagit vid Sjuksköterskor mot Tobaks 
utbildningsdagar: Faktorer som påverkar sjuksköterskan i arbetet med rökprevention och 
rökavvänjning. (Jedholt, A & Lucander, P 2007) Resultat: sjuksköterskor anser att det är 
deras roll och ansvar att prata om tobaksavvänjning med sina patienter. Sannolikheten att de 
tillhandahåller avvänjningsråd ökar när patienten själv är öppen och motiverad, om en kollega 
redan pratat med patienten, om sjuksköterskor får administrativt stöd och med 
sjuksköterskans ålder och erfarenhet. Diskussion: flertalet sjuksköterskor ser det som en del 
av sin roll att vara hälsoförebilder men uppger flera hinder till att inte arbeta med 
tobaksprevention. Flertalet av hindren är relaterade gentemot sjuksköterskans egen 
prestationsförmåga som hon bland annat uppger vara lågt självförtroende, otillräcklig 
utbildning och egen rökning”. Denna uppsats visar tillsammans med Vårdförbundets 
enkätundersökning om tobaksvanor från år 2006 (Rapport tobaksvanor 2006) där 
sjuksköterskan inte såg det som sin roll att arbeta med tobaksprevention, att det finns en hel 
del att göra för att ändra attityden i den egna yrkeskåren. 
 
Distriktssköterskans förebyggande och hälsofrämjande arbete – ett svårprioriterat uppdrag och 
en outnyttjad resurs (Lindberg, M & Wilhelmsson, S 2005:3) – en studie genomförd av 
Forsknings- och utvecklingsenheten för Närsjukvården, Landstinget i Östergötland. 
”Enligt sammanfattningen har distriktssköterskan en lång tradition när det gäller att arbeta 
med förebyggande och hälsofrämjande insatser. Studien startades på grund av att en 
kartläggning, genomförd av Familjemedicinska institutet, FAMMI, visade att 
distriktssköterskor upplevde att de inte kunde arbeta med folkhälsa i den omfattning de 
önskade. En del av rapporten beskriver intervjuer med distriktssköterskor som visade att 

                                                 
23 Svensk sjuksköterskeförening, SSF, www.swenurse.se  



 27 
 

 
 

mycket förebyggande och hälsofrämjande arbete pågick i primärvården och 
distriktssköterskorna själva ansåg att de var den profession som var mest lämpade för 
uppgiften. Resultatet visade även att det arbete som pågick ofta saknade utvärdering och 
dokumentation och att detta inte heller var något som efterfrågades. Många upplevde 
samarbetsproblem med andra professioner inom primärvård då det gällde dessa frågor. En 
framgångsfaktor i arbetet som distriktssköterskorna angav var specialiseringen, det vill säga 
att de hade ett eget ansvarsområde exempelvis i form av mottagningar ledda av 
distriktssköterskor. I resultatdiskussionen kan man läsa följande: Vem bryr sig om 
distriktssköterskans förebyggande och hälsofrämjande arbete? Hur ska distriktssköterskan 
prioritera mellan sjukvårdande och förebyggande arbete? Hur kan man bättre ta tillvara den 
kompetens distriktssköterskan innehar? I studiens hela resultat framgår det klart att det behövs 
en tydligare organisering och styrning av det förebyggande och hälsofrämjande arbetet i 
primärvård om målet är en god kvalitet i folkhälsoarbetet.”   
 
Slutord: 
Inriktningen på denna examensrapport har varit menad att belysa och fokusera på 
tobaksprevention som ett arbetsområde för sjuksköterskan. Om tanken är att de nationella 
folkhälsomålen och specifikt målområde 6: En mer hälsofrämjande hälso- och sjukvård ska 
komma att uppfyllas, krävs det en förstärkt handlingsplan.  
Om tanken även är att del av målområde 11: Minskat bruk av tobak ska uppfyllas, krävs 
direkta åtgärdsplaner. Sjuksköterskan är den bästa resursen i det praktiska tobakspreventiva 
arbetet. Med ett klart och tydligt angivet uppdrag från arbetsgivaren kan sjuksköterskan arbeta 
med tobaksprevention på bred front, med målgrupper från det ofödda barnet till den äldre 
befolkningen. Mödrahälsovården, barnhälsovården, skolhälsovården, primärvården och 
slutenvården, företagshälsovården och privata vårdcentraler – här finns många sjuksköterskor 
som kan se det som sin roll att arbeta med att förebygga tobaksrelaterade sjukdomar. Detta 
arbete skulle i framtiden innebära att allt färre behöver uppsöka sjukvården för 
tobaksrelaterade sjukdomar och det betyder mindre lidande och friskare samhällsmedborgare, 
vilket ger en hälsoekonomisk vinst. 
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Bilaga 1 
Tankar om Syster Berit 
Denna examensrapport kan därmed avslutas med följande tankar: 
 
 

 
 
Syster Berit har varit min förebild i mitt arbete som sjuksköterska och distriktssköterska. Jag 
minns henne från barndomen och uppväxten i Hemse, hennes varma leende och vänliga röst 
och hennes starka intresse för arbetet med prevention. Under min tid som 
sjuksköterskestuderande på 1970-talet fick jag genomgå viss del av min praktik på Gotland 
och fick möta syster Berit igen och hon ordnade så att jag fick vara med vid ett möte med 
kvinnor som deltog i det omtalade sex och samlevnadsprojektet. Det blev ett möte med 
kvinnor i alla åldrar som kom att ha mycket stor betydelse för mig som blivande sjuksköterska 
och även på det privata planet. 
Jag mötte syster Berit vid flertal tillfällen under de sista levnadsåren, det var lika märkligt 
varje gång. Jag hade ärende till lasarettets entré och där satt hon och väntade på att få åka hem 
och vi blev lika glada båda två över att få mötas. Syster Berit följde mig i mitt arbete på 
avstånd genom media och hade många frågor om hur arbetet framskred, jag fick med mig 
många kloka ord och goda råd på vägen. Det kändes som om det var förutbestämt att vi skulle 
ses och jag hade gärna velat få fler sådana stunder för samtal, jag kände sådan respekt för 
hennes alltid så genomtänkta synpunkter 
Jag kan lyssna till hennes röst då jag har en inspelning från år 1992 med en intervju som 
genomfördes av Eva Sjöstrand på SR Gotland, ett minnesprogram som sedan kom att sändas 
den 3 januari 2008. Jag kontaktade äldste sonen Jan för att fråga efter ett fotografi på syster 
Berit och fick ovanstående bild, som för sonen Jan är en bild på Berit mitt i prick. Hon är 80 
år på bilden och nedanstående text medföljde som beskriver delar av hennes liv: 
 

”Som 17-åring blev hon elev på Visby lasarett och därefter gick hon Hemse 
folkhögskola. 1940 började hon på sjuksköterskeskola i Uppsala. Åren 
1947-56 var hon distriktssköterska, och åren 1956-67 hade hon tjänst på 
Hemse sjukhem, kronikerhemmet. 1968 gick hon barnmorskeutbildning och 
hade sedan tjänst inom detta yrke och som distriktssköterska fram till 1983. 
Berit Larsson var engagerad i många projekt, mest under sin 
yrkesverksamma tid inom vården. Under tiden som barnmorska och 
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distriktssköterska var hon stöd och tröst för många. Hon engagerade sig 
för vanliga människor som hade det svårt. Ofta var hon länken mellan den 
enskilde medborgaren och "sjukvårdsapparaten", som för många framstod 
som svårbegriplig och auktoritär. Otaliga är de dödsbäddar som hon suttit 
vid - ofta hos ensamma människor som inte hade några anhöriga. 
På 1940-talet var hon engagerad i sjukdomen tuberkulos (tbc) som var ett 
gissel och som krävde stora insatser, men resurserna på ön var mycket 
begränsade. 
I början av 1950-talet var Berit Larsson med och utbildade hemsamariter 
med stöd av Röda korset. Det var husmödrar i socknarna på Sudret som 
utbildades och de utgjorde sedan i många år basen i äldrevården på Sudret. 
I tjänsten som distriktssköterska arbetade också Berit Larsson för dem 
som drabbades av polioepidemin under 50-talet, främst barn. 
Berit Larsson är för alltid förknippad med det gotländska sex- och 
samlevnadsprojektet på 1970-talet. Hon och Hanna Olsson på 
Socialstyrelsen, skrev också boken Gotlandshuset, som även 
filmatiserades för TV. 
Även kvinnoprästfrågan var Berit Larsson engagerad i och tog strid för. 
Hon deltog i föreningslivet på många områden, där Amnesty International 
låg henne mycket varmt om hjärtat. 
Som pensionär var hon också föredragshållare på teman som handlade om 
socialt arbete och sjukvård. Berit Larsson avled 2007 - 87 år gammal”. 
 
Syster Berit banade min väg för arbetet med prevention och även för alla andra sjuksköterskor 
och distriktssköterskor har det möjligen funnits en liknande förebild. Hon visade mig genom 
sin gärning att tålamod, sund inställning och eftertänksamhet i kombination med inläst och 
självlärd kunskap om hur människor borde bemötas i svåra såsom glädjefyllda stunder, är en 
kraft och kunskapskälla att dela med sig av. Den visdom och klokhet som alla systrar innehaft 
och innehar borde dokumenteras likt, Gotlandshuset (Socialstyrelsens nämnd för 
hälsoupplysning, LIC, Solna Stockholm 1979) och Notes on nursing – what it is and what it is 
not (Nightingale, F 1859). Hon var ingen Florence Nightingale (Moberg, Å 2007) är en ny 
och fin beskrivning över Florence livsgärning.  
Det finns en del historisk dokumentation av sjuksköterskans arbete beskrivet på bland annat 
Svensk sjuksköterskeförenings hemsida under Publikationer och på Vårdförbundets hemsida 
under Trycksaker. Det saknas dock mer personlig dokumentation till stor del, vilket innebär 
en förlust av berikande lärdomar för blivande sjuksköterskor.  
 
Må framtidens sjuksköterskor bana ny väg för dokumentering av sjuksköterskans 
arbete. 
 
 


