
   

Reykleysismeðferð Persónuatriði sjúklings

Deild: _____________        Meðferðaraðili:_____________________________

Ábyrgur læknir / hjúkrunarfræðingur / sjúkraliði:_________________________________________

Meðferð hefst: _________          Sími sj: _________________________________    Tími sem hentar til hringinga: _______

Meðferð lýkur: ______          Reykingar pakkaár*: ____            Núverandi reykingar**: _____     Önnur tóbaksnotkun: _____________              

Fjöldi tilrauna til þess að hætta að reykja: ______             Líkamsþyngd við upphaf meðferðar: _______                                          

Heilbrigðisvandamál

Lykilatriði til reykleysis (persónulegt gildi, neikvæðar afleiðingar 
áframhaldandi reykinga, ávinningur reykleysis, hindranir, endurtekning)

Aðrar athugasemdir og helstu ráðleggingar (meðferðarform, lyfjanotkun og fleira)

Reykingafíkn (Fagerstrøm 0-10) 

 1. Hvað líður langur tími frá því þú vaknar þar til 
þú reykir fyrstu sígarettuna?
 A. Innan við 5 mín. (3)   B. 6-30 mín. (2)
C. 31-60 mín. (1)          D. Meira en  1 klst. (0)       
=_____

2. Áttu erfitt með að sleppa því að reykja þar sem 
það er bannað?
A. Já (1)                       B. Nei (0)                           
=_____

 3. Hvaða sígarettu dagsins er erfiðast að sleppa?
A. Fyrstu (1)               B. Einhverri annarri (0)        
=_____

 4. Hve margar sígarettur reykir þú daglega?
 A. 1-10 stk. (0)            B. 11-20 stk. (1)
C. 21-30 stk. (2)         D. fleiri en 30 stk. (3)           
=_____

 5. Reykir þú meira fyrripart dagsins en 
seinnipartinn?
A. Já (1)                     B. Nei (0)                             
=_____

 6. Reykir þú þegar þú ert veik/ur og rúmliggjandi?
 A. Já (1)                  B. Nei (0)                               
=_____
                                             Alls stig: _______      

Fúsleiki til að hætta að reykja 

Spurningar fyrir sjúklinga sem reykja
 1. Ætlar þú að hætta að reykja á næstu sex mánuðum?  ► NEI  ►  Fyrirstöðustig      

JÁ
▼

   2. Ætlar þú á að hætta að reykja  næsta mánuðinn? ► NEI  ►  Umhugsunarstig
  JÁ
  ▼

3. Hefur þú reynt að hætta að reykja á síðasta ári ► JÁ  ►  Undirbúningsstig

Spurningar fyrir sjúklinga sem hættir eru að reykja
Hversu langt er síðan þú hættir að reykja?

        ▼                          ▼                        ▼
  < 6 mánaða           6 mán- 5 ár                > 5 ára

         ▼                          ▼                        ▼
     Framkvæmdastig         Viðhaldsstig        Atferlisbreyting 

    Afturfararstig ► aftur á 1.

*Pakkaár: Sígarettur á dag margfaldað með árum sem reykt er, deilt með 20. **      Magn tóbaks: sígaretta=1 gr. Smávindill/pípa=3 gr. Stór vindill= 4 gr. rj/maí 2006
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Fyrsta eftirfylgd (1 viku eftir útskrift)       (dagsetning) 
Hefur þú reykt eitthvað síðan við töluðum saman síðast? □ já  □ nei 
Reykir þú núna (PP)?     □ já  □ nei, ef já hversu mikið?  
Notar þú núna lyf við nikótínfíkn?     □ já  □ nei, ef já hvaða?  
 
 
Annað:  
 
 
Önnur eftirfylgd (1 mánuði eftir útskrift)        (dagsetning) 
Hefur þú reykt eitthvað síðan við töluðum saman síðast? □ já  □ nei 
Reykir þú núna (PP)?     □ já  □ nei, ef já hversu mikið?  
Notar þú núna lyf við nikótínfíkn?   □ já  □ nei, ef já hvaða?  
 
 
Annað:   
 
 
Þriðja eftirfylgd (3 mánuðum eftir útskrift)          (dagsetning) 
Hefur þú reykt eitthvað síðan við töluðum saman síðast? □ já  □ nei 
Reykir þú núna (PP)?     □ já  □ nei, ef já hversu mikið?  
Notar þú núna lyf við nikótínfíkn?   □ já  □ nei, ef já hvaða?  
 
Hefur reykleysi/minni reykingar breytt líðan þinni? □ betri   □ verri    □ sama 
Annað:   
 
 
Fjórða eftirfylgd (6 mánuðum eftir útskrift)             (dagsetning) 
Hefur þú reykt eitthvað síðan við töluðum saman síðast? □ já  □ nei 
Reykir þú núna (PP)?     □ já  □ nei, ef já hversu mikið?  
Notar þú núna lyf við nikótínfíkn?   □ já  □ nei, ef já hvaða?  
 
Hefur reykleysi/minni reykingar breytt líðan þinni? □ betri   □ verri    □ sama 
Annað:  
 
 
Fimmta eftirfylgd (12 mánuðum eftir útskrift)   (dagsetning) 
Hefur þú reykt eitthvað síðan við töluðum saman síðast? □ já  □ nei 
Reykir þú núna (PP)?     □ já  □ nei, ef já hversu mikið?  
Notar þú núna lyf við nikótínfíkn?   □ já  □ nei, ef já hvaða?  
 
Hver er þyngd þín núna?  
Hefur þú lagst inn á sjúkrahús undanfarna 12 mánuði?  □ já  □ nei 
Hefur reykleysi/minni reykingar breytt líðan þinni?  □ betri   □ verri   □ sama 
Útskýrið:  
 
 
Hvaða þættir reykleysismeðferðar, ef einhverjir, skiptu máli fyrir þig?  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Við viðbótarskráningu notið framvindublöð hjúkrunar með límmiða sjúklings og festið við þetta blað. 




