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Sammanfattning 

Bakgrund. Rökning är ett av de största hoten mot folkhälsan i världen och på 

grund av rökning avlider cirka sex miljoner människor varje år. Individer som 

röker påverkar även sin omgivning, uppskattningsvis avlider sexhundratusen 

individer per år av passiv rökning världen över. Många av världens 

folksjukdomar, såsom hjärt- och kärlsjukdom, lungcancer och kronisk 

obstruktiv lungsjukdom (KOL) är bland annat orsakat av rökning. Syfte. Att 

beskriva sjuksköterskans hälsofrämjande metoder vid rökavvänjning bland 

vuxna. Metod. En litteraturstudie med deskriptiv design. En systematisk 

litteratursökning genomfördes i ämnesdatabaserna CINAHL och Medline. 

Resultat. Identifierade kategorier var rådgivning, elektroniskt stöd, 

självhjälpsmaterial, kunskap och utbildning. Hälso- och sjukvårdens råd samt 

kombination av rökavvänjningsmetoder, exempelvis utbildning och 

självhjälpsmaterial, hade en positiv effekt på deltagarnas försök att sluta röka. 

Stöd och utbildning från sjuksköterskan uppmuntrade deltagarna till att påbörja 

rökavvänjning. Slutsats. Hälso- och sjukvårdens stöd krävs för en lyckad 

rökavvänjning. Kombinationen av flera rökavvänjningsmetoder, såsom 

individuell rådgivning, utbildning och teknologiska metoder, är mest effektivt 

för individer som vill sluta röka. Sjuksköterskans hälsofrämjande metoder är 

att individanpassa vården och hjälpa individen utifrån motivation och 

förutsättning. Rökavvänjningen ska utgå från individen, oavsett kön och ålder. 

 

Nyckelord: Hälsofrämjande arbete, Kombinerade metoder, Rådgivning, 

Rökavvänjning, Sjuksköterskor. 

 

Abstract 
Background. Smoking is one of the largest threats against public health in the 

world and because of smoking about six million people dies each year. 

Individuals who smokes affects their surroundings aswell, approximately six 

hundred thousand people dies each year from passive smoking. Many of the 

world's endemic diseases, such as cardiovascular disease, lungcancer and 

chronic obstructive pulmonary disease (COPD) is inter alia caused by smoking. 

Purpose. To describe nurse's health promotion practices of smoking cessation 

among adults. Method. A literature study with descriptive design. A 

systematic literature search was conducted in the subject databases Medline 

and CINAHL. Result. The identified categories were consulting, technological 

methods, self-help materials, knowledge and education. Healthcare advice as 

well as the combination of smoking cessation methods, such as education and 

self-help materials, had a positive effect on the participants attempts to quit 

smoking. Support and training from the nurse encouraged participants to 

initiate smoking cessation. Conclusion. Healthcare support is required for a 

successful smoking cessation. The combination of several methods of 

smokning cessation such as individual counseling, education and technological 

methods, is most effective for individuals who want to quit smoking. 

Nurse health practices is to individualize care and help the individual on the 

basis of motivation and condition. Smoking cessation should be based on the 

individual, regardless of gender and age. 

 

Keywords: Combined methods, Consulting, Health promotion, Nurse, 

Smoking cessation. 
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1. Bakgrund 

1.1 Tobaksrökning 

Det var på tidigt 1900-tal som tobaksrökning fick sin spridning världen över. 

Riskerna med rökning var länge ouppmärksammade och tog många liv innan år 

1950 då ett samband mellan rökning och lungcancer kunde påvisas. 

Åldersgruppen 45–64 år är den grupp som har flest andel individer som röker 

dagligen (Danielsson, Gilliam & Hemström, 2009). World Health Organization 

(WHO, 2016) beskriver rökning som ett av de största hoten mot folkhälsan i 

världen och på grund av rökning avlider cirka sex miljoner människor per år. 

Individer som röker påverkar även sin omgivning, uppskattningsvis avlider 

sexhundratusen människor per år av passiv rökning världen över (ibid.). Fler än 

en miljard individer i världen röker, 80 % av individerna som röker är 

representerade av män. Samband kan ses hos individer med låg 

socioekonomisk status såsom låg utbildning samt länder med sämre 

socioekonomisk status (Del Ciampo & Del Ciampo, 2014). Tobaksanvändning 

är en av de främsta dödsorsakerna i världen. Rökning är relaterat till sjukdom, 

lidande och att avlida i förtid (Moolchan et al., 2007).  

 

Sverige är det land i Europa som har den lägsta andelen individer som röker, 

cirka 15 % av Sveriges vuxna befolkning, 18 år och över, röker. År 2012 var 

det lika stort antal kvinnor och män som rökte (Hagman, 2013). Enligt 

Folkhälsomyndigheten (2016) ses en procentuell minskning av antal individer 

som röker i Sverige. Minskningen kan grunda sig i Tobakslagen (SFS 

2016:353) som lagstadgades år 1993 angående tobak och dess reglering i 

Sverige. Tobakslagen innebär förbud mot rökning på arbetsplatser, offentliga 

miljöer och lokaler såsom avsedda platser för hälso- och sjukvård, restauranger 

och på kollektiva färdmedel. Den tobak som säljs i Sverige ska vara informativ 

med fakta om hur den kan skada individen och förpackningar ska upplysa om 

hälsorisker relaterade till rökning (ibid.). 

 

1.2 Tobaksrökningens skadeverkan 

Många av världens folksjukdomar, såsom hjärt- och kärlsjukdom, lungcancer 

och kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL), är relaterade till rökning. Risken 

att bli diagnostiserad med någon folksjukdom ökar med upp till 20 gånger för 

en individ som röker (Pellmer, Wramner & Wramner, 2012). Risken att 

diagnostiseras med någon sjukdom påverkas av i vilken ålder individen började 

att röka, daglig konsumtion och över tid. Insjuknandet av rökrelaterade 

sjukdomar hos individer som röker medför stor förbrukning av resurser i hälso- 

och sjukvården, stora kostnader för samhället samt ett ökat lidande hos den 

enskilde individen (Socialstyrelsen, 2014). Dödligheten hos individer som 

röker är två till tre gånger så hög jämfört med individer som inte röker (Carter 

et al., 2015). 

 

1.3 Hälsovinster med att sluta röka 

Genom att sluta röka förbättrar individen markant sin hälsa. För varje år som 

individen röker minskas livslängden med tre månader och det är därför aldrig 

försent att sluta röka (Vangeli, Stapleton, Smit, Borland & West, 2011). 

 

Varje år kostar rökningens skadeverkningar svensk hälso- och sjukvård 2,2 

miljarder kronor (Socialstyrelsen, 2011). Rökningen kostar idag världen en 
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miljard US$ årligen i sjukvårdsutgifter och förlorad produktivitet (WHO, 

2017). Genom att sluta röka ökas individens livskvalitet och individen besparar 

sig själv lidande, ohälsa och risken att avlida i förtid. Rökstopp minskar risken 

för hjärt- och kärlsjukdomar och efter fem år är risken för sjukdom lika liten 

som hos en individ som aldrig rökt. Individen minskar också sin risk att 

diagnostiseras av lungcancer med en lyckad rökavvänjning. Efter 20 år som 

rökfri är risken lika liten hos en individ som aldrig rökt (Danielsson et al., 

2009). 

 

1.4 Hälsofrämjande arbete 

Hälsa är ett begrepp som enligt WHO (1948) inte endast innebär frånvaro av 

sjukdom och funktionshinder utan är även ett tillstånd av fullständigt fysiskt, 

psykiskt och socialt välbefinnande. 

 

Hälsofrämjande arbete är en process som inte fokuserar på den enskilda 

individens risk att utveckla en specifik sjukdom utan inkluderar hela 

befolkningens hälsa. Hälsofrämjande metoder syftar till att finna förebyggande 

och främjande strategier för att åtgärda ohälsa. Hälsofrämjande metoder utgår 

från individens hälsa och ska utföras utifrån ett personcentrerat perspektiv. För 

att arbeta hälsofrämjande och finna hälsofrämjande metoder ska individens 

upplevda hälsa vara i fokus (Cadman, 2005). Teorin om hälsofrämjande arbete 

är värdefullt för att planera lösningar till de identifierade problemen (Cadman, 

2005; Gorin, 2006). Processen gör det möjligt för individer att öka kontrollen 

över de faktorer som påverkar hälsan och definiera vilka hälsoproblem som är 

relevanta (Gorin, 2006). Det hälsofrämjande arbetet har en humanistisk syn på 

individen och lägger inte fokus på problem utan bygger på att förstå individens 

hälsa, sjukdom och lidande. Förhållningssättet styrs av dialog, att göra 

individen delaktig och jämlik i mötet (Svensk sjuksköterskeförening [SSF], 

2008). 

 

Hälso- och sjukvården kan hjälpa individer att förändra ohälsosamma 

levnadsvanor och det är viktigt att individerna erbjuds den hjälp som finns. 

Hälso- och sjukvården har också en viktig uppgift i att förebygga sjukdomar 

och att erbjuda evidensbaserade åtgärder som är effektiva för att sluta röka. De 

rekommendationer som finns är att alla individer som röker dagligen ska 

erbjudas hälsofrämjande rådgivning. Hälsofrämjande rådgivning används för 

att individen ska förbättra sin hälsa men också för att ta kontrollen över den. 

Det är viktigt att det är individens upplevelse av rökning som står i fokus och 

att en stödjande dialog utformar samtalet. Individens motivation till att sluta 

röka är viktig för att individen ska vara motiverad till att förändra sin 

ohälsosamma levnadsvana (Socialstyrelsen, 2011). Enligt statens beredning för 

medicinsk utvärdering (SBU, 2003) finns det många metoder, såsom bland 

annat rådgivning och kognitiv beteendeterapi, för att hjälpa individer att sluta 

röka.  

 

1.5 Sjuksköterskan i det hälsofrämjande arbetet 

Hälso- och sjukvårdslagen (HSL, SFS 1982:763) fastslår att sjuksköterskan ska 

arbeta hälsofrämjande för att förebygga sjukdom, lindra lidande, främja och 

återställa hälsa. Sjuksköterskan är således styrd av lagen att arbeta 

hälsofrämjande. Enligt Socialstyrelsens kompetensbeskrivning för 
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sjuksköterskor (2005) ska sjuksköterskan förebygga hälsorisker och vid behov 

motivera till förändring av ohälsosamma livsstilsfaktorer som kan leda till 

ohälsa. Alla individer har rätt till en god hälsa och möjlighet att påverka sin 

hälsa i positiv riktning. 

 

Enligt Smith (2010) har sjuksköterskan en viktig funktion för att minska 

användningen av tobak genom att använda hälsofrämjande metoder som har 

vetenskaplig evidens för rökavvänjning. Sjuksköterskan möter ofta personer 

som röker och det ökar möjligheten till att identifiera och erbjuda stöd för den 

som önskar. Sjuksköterskan kan hjälpa individer till en lyckad rökavvänjning 

genom att informera kring rökning, rökningens skadeverkningar och 

hälsovinster med att sluta röka. På så vis kan sjuksköterskan minska lidandet 

hos individen, förbättra livskvaliteten och bidra till stora besparingar för både 

individen och hälso-och sjukvården (ibid.). Den mest effektiva och 

framgångsrika metoden för rökavvänjning anses utifrån vetenskapliga studier 

vara rådgivning. För att få individer som röker att förstå och ta rökningens 

allvarliga konsekvenser på allvar behöver hälso-och sjukvården börja med att 

fråga alla individer om deras rökvanor (SBU, 2003). Sjuksköterskan kan 

erbjuda stöd, verktyg och kunskap kring rökning för att hjälpa individen till en 

god hälsoutveckling (Socialstyrelsen, 2011). Om sjuksköterskan hjälper 

individer till en lyckad rökavvänjning bidrar det till att den globala 

sjukvårdskostnaden minskar då färre individer kommer att insjukna i 

rökrelaterade sjukdomar. Lyckad rökavvänjning påverkar hälsan på såväl 

individ-, grupp- och samhällsnivå (Porter, 2013). 

 

2. Problemformulering 

För att minska ohälsa hos individer som röker är det viktigt att arbeta 

hälsofrämjande med rökavvänjning. I kompetensbeskrivningen för 

sjuksköterskor står det beskrivet att sjuksköterskan ska arbeta för att minska 

onödigt lidande för individen och främja hälsa. 

 

Trots de hälsorisker och dödlighet som rökning medför fortsätter individer 

världen över att röka. Rökningen medför inte enbart konsekvenser för den 

enskilda individen, det påverkar även individens omgivning och samhället. 

Individer som röker ökar risken att insjukna i ett flertal folksjukdomar och det 

innebär stora samhällskostnader samt ökat lidande hos den enskilda individen. 

Trots en minskning behöver arbetet med rökavvänjning fortsätta och 

sjukvården behöver undersöka, förstå och förbättra insatserna för hur de bäst 

kan hjälpa individer som röker till en lyckad rökavvänjning. 

 

3. Syfte 
Syftet med studien var att beskriva sjuksköterskans hälsofrämjande metoder 

vid rökavvänjning bland vuxna. 

 

4. Metod 

4.1 Design 

En litteraturstudie med systematisk sökning genomfördes med en deskriptiv 

design. Litteratursökningen genomfördes systematiskt inom det valda området 

i respektive ämnesdatabas. Vetenskapliga artiklar granskades kritiskt och 
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resultatet sammanställdes utifrån en integrerad innehållsanalys utifrån 

Kristensson (2014).  

 

4.2 Sökstrategi 

Litteratursökningen genomfördes i de två ämnesdatabaserna CINAHL och 

Medline som riktar sig till omvårdnadsvetenskap (Backman, 2016; Forsberg & 

Wengström, 2015). Den systematiska litteratursökningen genomfördes utifrån 

relevanta sökord från syftets meningsbärande ord. De meningsbärande orden i 

syftet identifierades som “rökavvänjningsmetoder” och “sjuksköterskor”. 

Svensk MeSH användes för att finna passande termer baserat på de 

meningsbärande orden. Den engelska motsvarigheten blev: Smoking Cessation 

och Nurses. Sedan gjordes en systematisk litteratursökning i de två utvalda 

databaserna. 

 

Begränsningar i sökningen: Artiklarna skulle vara publicerade år 2006–2016, 

de skulle vara skrivna på engelska, vetenskapligt granskade och handla om 

vuxna individer över 18 år. 

 

CINAHL: Första steget i sökningen var att finna relevanta sökord i CINAHL 

Headings utifrån de meningsbärande orden från svensk MeSH. Det resulterade 

i orden: Nursing Intervention, Patient Education och Smoking Cessation. 

Headingsorden söktes var för sig för att sedan kombineras enligt de Booleska 

operatorerna, OR och AND. Orden kombinerades enligt: “Nursing 

Intervention” OR “Patient Education” som första steg, sedan söktes (“Nursing 

Intervention” OR “Patient Education”) AND “Smoking Cessation” för att få 

fram relevanta artiklar som svarade till syftet. Sökningen med de Booleska 

operatorerna resulterade i 229 artiklar efter de sökbegränsningar som valts. Se 

Bilaga 1, Sökmatris. 

 

Medline: Sökningen första steg var att använda de meningsbärande orden 

utifrån svensk MeSH. Det resulterade i orden “Smoking Cessation”, “Patient 

Education as Topic” och Nurs*. Orden söktes var för sig för att sedan 

kombineras med de Booleska operatorerna. Orden kombinerades enligt: 

“Patient Education as Topic” OR Nurs* sedan söktes (“Patient Education as 

Topic” OR Nurs*) AND “Smoking cessation”. Sökningen med de Booleska 

operatorerna resulterade i 56 träffar efter de sökbegränsningar som valts. Se 

Bilaga 1, Sökmatris. 

 

4.3 Urval 

Inklusionskriterier för studien var vuxna kvinnor och män som röker. Både 

kvalitativa och kvantitativa studier var inkluderade. Exklusionskriterier var 

gravida kvinnor, barn och individer diagnostiserade med sjukdom, som 

tillexempel lungcancer eller stroke. Både ämnesordssökning och fritextsökning 

genomfördes. 

 

Urval av artiklar genomfördes i tre urvalssteg enligt Kristensson (2014) där en 

första gallring av vetenskapliga artiklar gjordes genom att ta bort artiklar som 

var irrelevanta mot studiens syfte. Sökresultatet i Medline blev 56 artiklar efter 

att valda begränsningar gjorts. Efter urval ett, där irrelevanta titlar exkluderades 

kvarstod tio artiklar. I urval två läste författarna abstrakt var för sig på 
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respektive artikel vars titel ansågs svara till syftet samt innehöll hälsofrämjande 

metoder. Sedan diskuterades vilka artiklar som svarade till studiens syfte och 

vilka som skulle läsas i fulltext. Efter lästa abstrakt exkluderas fem artiklar vars 

text var irrelevant till syftet. I urval tre kvarstod fem artiklar som lästes i 

fulltext var för sig av författarna och de artiklar som inte svarade till syftet 

exkluderades. Två artiklar svarade till studiens syfte och uppfyllde 

inklusionskriterierna. Se Bilaga 1, Sökmatris. 

 

Sökresultatet i CINAHL blev 229 artiklar efter de valda begränsningarna 

gjorts, efter urval ett, där irrelevanta titlar exkluderades kvarstod 38 artiklar. I 

urval två läste författarna abstrakt var för sig på respektive artikel vars titel 

ansågs svara till syftet. Sedan diskuterades vilka artiklar som svarade mot 

syftet och vilka som skulle läsas i fulltext. Efter lästa abstrakt exkluderas 18 

artiklar vars abstrakt var irrelevant mot syftet. I urval tre kvarstod 20 artiklar 

som lästes i fulltext var för sig av författarna och de artiklar som inte svarade 

till syftet exkluderades. 15 artiklar svarade mot studiens syfte och uppfyllde 

inklusionskriterierna. Se Bilaga 1, Sökmatris. 

 

4.4 Kvalitetsgranskning av artiklar 

I den systematiska litteratursökningen granskades och värderades de kvalitativa 

studiernas trovärdighet och de kvantitativa studiernas validitet kritiskt 

(Kristensson, 2014). Granskningen av studiernas kvalitet genomfördes 

systematiskt och enligt granskningsmall av Forsberg och Wengström (2015) 

för respektive artikels utformning.  

 

Efter urvalet av artiklarna kvarstod 17 artiklar som granskades av författarna 

för att se om kvalitén var tillräcklig för att inkludera artiklarna i studien. 

Granskningsmallarna från Forsberg och Wengström (2015) följdes i sin helhet 

och granskades utifrån artiklarnas syfte, metod, design, urval och 

forskningsetiska överväganden. Efter genomförd granskning bedömdes tolv 

artiklar ha medelhög till hög kvalitet och inkluderades i studien, artiklarnas 

styrkor och svagheter diskuterades. Det resulterade i elva artiklar från 

CINAHL samt en artikel från Medline. Se Bilaga 2, Artikelmatris. Fem artiklar 

exkluderades på grund av att de hade en otydlig metod och saknade en tydlig 

IMRAD-struktur. 

 

4.5 Analys och bearbetning 

Efter en noggrann kritisk granskning bearbetades och analyserades artiklarna 

genom en integrerad analys utifrån Kristensson (2015). De inkluderade 

artiklarna lästes i sin helhet ett flertal gånger enskilt av författarna. Det som 

svarade till studiens syfte markerades. Likheter och skillnader i resultaten 

markerades för att sedan diskuteras författarna emellan. Likheter och skillnader 

sorterades till subkategorier och kategorier. Genom de identifierade 

kategorierna och subkategorierna kunde ett nytt resultat sammanställas. I det 

sista steget sammanställdes fynden under de identifierade kategorierna och 

skapade rubriker och underrubriker till resultatet. Det engelska språket i 

artiklarna översattes till svenska så författarna fick en bättre förståelse av deras 

resultat samt kunde sammanfatta resultatet till studien. Se Bilaga 3, Tabell 1. 
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4.6 Forskningsetiska överväganden 

Vid en systematisk litteraturstudie ska etiska överväganden göras genom att 

välja studier med tillstånd från etiska kommitté (Forsberg och Wengström, 

2015). Artiklarna som inkluderats i studien var godkända av en etisk kommitté 

eller förde ett etiskt resonemang i diskussionen. Enligt Forsberg och 

Wengström (2015) är det oetiskt att endast presentera de artiklar som stödjer 

författarnas egna åsikter. Författarnas egna åsikter och värderingar uteslöts från 

arbetet för att göra det rättvist och etiskt försvarbart att presentera resultatet. 

Alla inkluderade artiklar ska presenteras i resultatet. Resultaten 

sammanställdes i sin helhet där allt redovisades oavsett om det inte stämde 

överens med författarnas åsikter. 

 

5. Resultat 

Genom analys och bearbetning kunde kategorier och subkategorier utifrån 

artiklarnas innehåll identifieras. Det sammanställda resultatet från studierna var 

beskrivna utifrån fyra kategorier som sedan presenterades som resultatets 

huvudrubriker. Se Tabell 2 

 

Tabell 2. Redovisning av identifierade kategorier och subkategorier. 

Kategori Subkategori 

Rådgivning • Att fråga och bistå 

• Individuell rådgivning 

• Telefonrådgivning 

Teknologiska metoder • SMS 

• E-postmeddelande 

Utbildning och kunskap  • Utbildning om hälsorisker och hälsovinster 

Självhjälpsmaterial • Information och broschyrer 

• Handlingsplaner 

 

5.1 Rådgivning 

5.1.1 Att fråga och bistå 

Resultatet visade att sjuksköterskor ansåg det viktigt att följa ett 

femstegskoncept kallad 5A: Ask (att fråga om tobaksvanor), Advise (råda att 

sluta), Assess (bedöma individens vilja av att sluta), Assist (bistå vid försöket 

att sluta) och Arrange (planera in uppföljning). Många av sjuksköterskorna 

frågade individerna om deras tobaksvanor och gav råd att sluta röka. Hälften av 

388 sjuksköterskor frågade individerna kring deras intresse för att sluta röka 

och 25 % ordnade uppföljning och fullföljde 5A. Sjuksköterskorna bistod 

individerna att sluta röka genom att de hjälpte individen att sätta ett datum för 

när rökstoppet skulle ske. Sedan hänvisade sjuksköterskorna till ett 

rökavvänjningsprogram. Rådgivning, utbildning kring risker samt bistå med 

nikotinersättningspreparat hade en betydande roll i det preventiva 

omvårdnadsarbetet för att få individer att sluta röka (Tong, Strouse, Hall, 

Kovac & Schroeder, 2010). Resultatet visade att sjuksköterskorna nästan alltid 

frågade kring tobaksvanor och gav råd att sluta röka, resultatet visade också att 

sjuksköterskorna inte följde alla stegen (Walters et al., 2014). Individer som 

fick hjälp att sluta röka utifrån 5A upplevde det som ett bra och tillräckligt stöd 
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från sjukvården. Individerna upplevde att det gav en god effekt, att de fick 

uppföljning och att de inte kände sig ensamma i sin rökavvänjning (Gies, 

Buchman, Robinson & Smolen, 2008). 

 

5.1.2 Individuell rådgivning 

Deltagare som fått intensiv kontakt med sjukvården, exempelvis information 

och utbildning samt personlig rådgivning gjorde fler försök att sluta röka 

jämfört med de deltagare som inte tillhandahölls intensiv kontakt med 

sjukvården (Smith, Corso, Brown & Cameron, 2011). Resultatet visade att 

korta råd, som tillexempel att uppmanas till att sluta röka, var effektiva. 

Individuellt anpassade råd från sjuksköterskan var enligt deltagarna 

uppskattade och effektiva. Genom individuellt anpassade råd blev vården 

personcentrerad och hade positiv effekt på deltagarnas försök att sluta röka 

(Smith et al., 2011; Sutton & Gilbert, 2007; Zanis et al., 2011). Individuellt 

anpassade råd i ett personligt möte hade störst inverkan på deltagarnas resultat 

jämfört med deltagare som fick telefonrådgivning. Båda metoderna sågs vara 

effektiva (Sutton & Gilbert, 2007).  

 

Deltagarna som fått rekommendationer och råd kring tobaksanvändning från 

sjukvårdspersonal var mer benägna att sluta röka och göra fler försök att sluta 

än de som inte varit i kontakt med sjukvården. Individuell rådgivning från 

sjukvårdspersonal ökade möjligheten att ha gjort ett försök att sluta röka inom 

det närmsta året (Thomas et al., 2015; Zanis et al., 2011). Råd av 

sjukvårdspersonal och ett fem minuters uppmuntrande och motiverande samtal 

resulterade i att fler deltagare lyckades sluta röka. I samtalen identifierades 

individuella intressen i att sluta röka, särskilda hinder som kunde uppstå och 

råd för att sluta röka (Zanis et al., 2011). 

 

Deltagare som fick sjuksköterskans personcentrerade vård och stöd vid 

rökavvänjning var mer benägna att lyckas sluta röka än deltagarna som inte fått 

individuell rådgivning. Interventionsgruppen tillhandahölls individuell 

rådgivning och uppföljning från sjukvårdspersonal medan kontrollgruppen fick 

självhjälpsmaterial att arbeta med. Sjuksköterskan följde 5A i arbetet med 

interventionsgruppen för rökavvänjning. Svårigheter sjuksköterskan kunde 

identifiera utifrån samtalen med att vara avhållsam tobak var när deltagarna 

vistades i sociala sammanhang samt de som levde med någon som rökte (Gies 

et al., 2008). 

 

5.1.3 Telefonrådgivning 

Telefonrådgivning sågs som ett effektivt komplement vid rökavvänjning och 

en enkel metod från sjukvården. Kombinationen av självhjälpsprogram och 

telefonrådgivning vid enstaka tillfällen resulterade i en betydande skillnad 

jämfört med deltagarna som inte fick komplementet. Resultatet visade att 

telefonrådgivning ökade chansen med 50 % för deltagarna att sluta röka 

(Miguez & Becoña, 2007). Rådgivning via telefon hade god effekt på både 

kontrollgrupp och interventionsgrupp trots skillnader i rökavvänjningsmaterial. 

Råd via telefon sågs som ett bra komplement till rökavvänjning (Gies et al., 

2008; Sutton & Gillbert, 2007). 
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5.2 Teknologiska metoder 

5.2.1 Short Message Service 

Short Message Service (SMS) från en sjuksköterska var ett bra 

rökavvänjningsstöd och ett effektivt komplement till andra hälsofrämjande 

rökavvänjningsmetoder. Deltagarna uppgav att SMS var ett enkelt stöd, 

bekvämt och innehöll inte några kemikalier. SMS var en teknik deltagarna 

redan kände till, något som deltagarna använde dagligen och som inte krävde 

tid. Utifrån SMSen kunde flertal aspekter identifieras som en hjälpande 

intervention, såsom känslomässigt stöd, påminnelse om de fysiska vinsterna av 

att sluta röka och påminnelse om att deltagaren försöker sluta och varför. De 

SMS som deltagarna uppskattade mest och sågs som mest motiverande var de 

som innehöll information om de fysiska fördelarna med att sluta röka. 

Resultatet visade även att SMSen kunde göra deltagarna mer benägna att röka 

då SMSen kom som en påminnelse vid de tillfället de inte tänkt på att röka 

(Douglas & Free, 2013). 

 

5.2.2 Elektronisk post 

Elektronisk post (e-post) användes som rökavvänjningsmetod och visade sig 

vara ett enkelt stöd och effektiv tillsammans med kombination av andra 

rökavvänjningsmetoder. Engagemanget hos flertal deltagare ökade när e-post 

meddelanden skickades ut i samband med deltagarens försök att sluta röka. 

Sjuksköterskans e-post intervention var utformad för att ge stöd och motivation 

till deltagarna. Resultatet visade att deltagare som fått e-post i samband med 

rökavvänjning gjorde fler försök att sluta och dubbelt så många hade lyckats 

sluta röka än de deltagare som inte fått hjälp via e-post (Abroms, Windsor & 

Simons-Morton, 2006).  

 

5.3 Utbildning och kunskap 

5.3.1 Utbildning om hälsorisker och hälsovinster 

Utbildning och ökad kunskap kring riskerna med att röka ökade 

riskuppfattningen hos individer som rökte. Det medförde att deltagarna i flertal 

studier var mer benägna att sluta röka och planera in rökavvänjning (Savoy et 

al., 2014; Smith et al., 2011). Deltagarna tillfrågades om riskuppfattning kring 

rökning och fick därefter svara på frågor kring hur troligt det var att de skulle 

diagnostiseras med lungcancer, andra lungsjukdomar och hjärt- och 

kärlsjukdomar. Det var ingen skillnad i sambandet mellan riskuppfattning och 

hur mycket deltagarna rökte per dag, samtliga deltagare såg en risk av att bli 

diagnostiserad av ovan nämnda sjukdomar (Savoy et al., 2014). 

 

Deltagarna som fick hälsofrämjande utbildning hade bättre effekt vid 

rökavvänjning än deltagarna som inte fick någon riskutbildning. Deltagarna 

fick utbildning från en sjuksköterska angående risker med att röka och 

hälsovinsterna med att sluta röka samt tillgång till nikotinersättningspreparat. 

Sjuksköterskans påverkan på individens försök att sluta röka hade betydelse för 

hur lyckad rökavvänjningen blev (Smith et al., 2011). Det var viktigt att utbilda 

alla som rökte kring hälsovinster med att sluta röka och att ge effektiva verktyg 

för att sluta (Savoy et al., 2014). Deltagare som fick stöd via SMS fick även 

utbildning kring risker med att röka och de fysiska fördelarna med att sluta. 

Resultatet visade att de var mer benägna att sluta röka och de SMS som 
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innehöll information och kunskap kring rökning var motiverande och effektiva 

för deltagarna (Douglas & Free, 2013). 

 

5.4 Självhjälpsmaterial 
5.4.1 Information och broschyrer 

Självhjälpsmaterial, såsom information i broschyrer och litteratur ingick i flera 

studier och visade sig vara en effektiv del i rökavvänjningen om materialet 

användes (Abroms et al., 2006; De Vries, Eggers & Bolman, 2013; Gies et al., 

2008). Resultat visade att få deltagare som fått självhjälpsmaterial använde sig 

av materialet och följde anvisningarna. Det var viktigt att självhjälpsmaterial 

kombinerades med kontakt med sjukvården för att få råd och hjälp att sluta 

röka för att lyckas (Thomas et al., 2015). 

 

Självhjälpsmaterial som innehöll information om rökavvänjning samt material 

för att förhindra återfall ansågs vara en bra självhjälpsmetod som sjukvården 

bidrog med. Material som sjukvården delade ut hjälpte deltagarna att hantera 

det eventuella suget efter rökning och hur de kunde hantera abstinensen. De 

som valt att kombinera med nikotinersättningspreparat såsom nikotin- 

tuggummi och plåster hade lägre abstinens än de som enbart tog hjälp av 

broschyrer och litteratur (Smith et al., 2011). Sjuksköterskornas mest använda 

hälsofrämjande metod var att dela ut information i form av broschyrer om 

rökavvänjning (Walters et al., 2014). 

 

5.4.2 Handlingsplaner 

Deltagare som var motiverade att sluta röka tyckte att handlingsplaner med 

åtgärder som tillhandahölls av sjukvården var en viktig del i rökavvänjningen. 

Deltagarna behövde förslag på hur de lättast på sin fritid, arbetsplats och i sin 

hemmiljö kunde påbörja sin rökavvänjning. Hälso- och sjukvården 

tillhandahöll tolv hälsofrämjande handlingsplaner och förslag till individen för 

att påbörja processen och vara väl förberedd vid en eventuell önskan efter att 

röka. Handlingsplaner deltagarna såg som mest användbara var att bestämma 

sluta röka datum och bryta vanor vid rökrelaterade situationer. De minst 

användbara var ett sluta-röka avtal med en anhörig och sluta röka tillsammans 

med en vän. De deltagare som valde att utgå från flertal av sjukvårdens förslag 

var mer benägna att lyckas sluta röka inom den närmsta månaden (De Vries et 

al., 2013). 

 

5.5 Resultatsammanfattning 

Vid rökavvänjning var sjuksköterskan ett stöd för individer som ville sluta 

röka. Sjuksköterskans hälsofrämjande metoder inom rökprevention hade stor 

inverkan och var effektiv vid försöket att sluta röka. Stöd från hälso- och 

sjukvården gav tre aspekter: känslomässigt stöd, påminnelse om de fysiska 

vinsterna av att sluta röka och påminnelse om att deltagaren försökte sluta och 

varför. 

 

Resultatet visar att kombination av flera hälsofrämjande metoder, såsom 

rådgivning, utbildning och teknologiska metoder var mest effektivt för 

individer som ville sluta röka. De deltagare i studierna som fick professionell 

hjälp från hälso- och sjukvården var de som lyckades bäst med sin 
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rökavvänjning. Det visade även att sjuksköterskan inte alltid bistod med 

hjälpmedel och uppföljning. 

 

6. Diskussion 

6.1 Metoddiskussion 

Databaserna CINAHL och Medline användes till studien. Databaserna valdes 

då de är belyser ämnet omvårdnadsvetenskap (Backman, 2016; Forsberg & 

Wengström, 2015) och är relevanta att svara till syftet vilket stärker studien. 

Om fler databaser hade använts är det möjligt att fler relevanta artiklar hade 

hittats. Sökningarna i databaserna resulterade i att dubbletter av artiklar 

hittades. Enligt Forsberg och Wengström (2015) stärks studien om den 

innehåller fler databaser. Därför valdes artiklar med dubbletter från Medline 

för att stärka studien. Forsberg och Wengström (2015) skriver att en studie 

stärks om både kvalitativa och kvantitativa artiklar finns med och tas i 

beaktande. Nio artiklar med kvantitativ metod respektive tre artiklar med 

kvalitativ metod valdes till studien för att stärka studiens resultat. 

 

För identifiering av ämnesord användes Svensk MeSH för att få fram relevanta 

sökord utifrån de meningsbärande orden i studiens syfte. Då sökningen till en 

början blev väldigt bred valde författarna att lägga till sökord för att få en 

snävare sökning. Hälsofrämjande metoder valdes bort som sökord då 

sökningen blev bred. Många artiklar innehöll hälsofrämjande metoder men 

svarade inte till studiens syfte om rökning. De artiklar som inkluderades hade 

hälsofrämjande metoder i sin abstract. Därav svarade artiklarna till syftet och 

valdes att läsas i fulltext. 

 

I sjuksköterskans kompetensbeskrivning ingår det att utbilda, bistå med 

kunskap, förebygga ohälsa, främja individens hälsa och motivera till förändring 

(Socialstyrelsen, 2005). Utifrån det diskuterades möjligheten att få fram fler 

sökord relevanta till det hälsofrämjande arbetet. Genom diskussion kunde 

relevanta sökord identifieras. “Nursing interventions” användes då åtgärder 

som är hälsopromotiva från sjuksköterskan ville framföras samt “Patient 

Education” för undervisning till patient. I Medline användes “Patient 

Educations as Topic” då “Patient Education” inte kunde hittas som sökord. 

Nurs söktes som fritext med trunkering (*) för att få fram alla böjelser på ordet. 

Genom att kombinera sökorden med de Booleska operatorerna “OR” och 

“AND” kan sökningen göras bredare eller snävare (Kristensson, 2014). Genom 

att kombinera sökorden med de Booleska operatorerna resulterade sökningen i 

artiklar som svarade till syftet. 

  

Styrkan med att begränsa årtalen till 2006–2016 anses vara att resultatet kan 

överföras till de aktuella hälsofrämjande metoderna inom rökavvänjning. 

Genom att begränsa årtalen riskerade relevanta studier att exkluderas och 

kunde då inte presenteras i resultatet. Begränsningen “english language” kunde 

ha bidragit till att feltolkning gjordes vid översättning till svenska. Författarna 

var medvetna om det och översatte delar som var svåra att förstå var för sig 

med hjälp av en ordbok. Relevanta studier på annat språk än engelska 

exkluderades. Hänsyn togs till det men då endast engelskt och svenskt språk 

behärskades var begränsningen nödvändig. 
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Vid granskning av artiklar valdes relevanta granskningsmallar, utifrån 

artiklarnas metod och design för en korrekt granskning. Granskningsmallarna 

valdes då de var lättöverskådliga och enkla att arbeta med under 

granskningsprocessen (Forsberg & Wengström, 2015). För att stärka studiens 

trovärdighet utfördes kvalitetsgranskning av respektive artikel var för sig av 

författarna för att sedan diskuteras (Kristensson, 2015).  Därefter kunde 

skillnader och likheter påvisas för att få fram ett granskningsresultat. I artikeln 

skriven av Walters et al. (2014) fann författarna flera svagheter än styrkor i 

studien. Artikeln valdes trots det att inkluderas i studien. Resultatet stärkte en 

redan inkluderad artikels resultat. Walters et al. (2014) diskuterade förslag till 

fortsatt forskning samt diskuterade studiens svagheter, det sågs som en styrka 

för att inkludera studien. Resultatet innehöll sjuksköterskans kunskap och 

erfarenheter, en synvinkel och aspekt som ansågs viktig att ta med, för både 

resultatets del samt till diskussionen utifrån ämnet omvårdnadsvetenskap. 

 

Enligt Forsberg och Wengström (2015) ska alla studier vara etisk godkända av 

en etisk kommitté eller föra ett etiskt resonemang. Alla inkluderade studier var 

etiskt godkända. Författarnas egna åsikter och värderingar uteslöts och 

resultatet sammanställdes i sin helhet där allt redovisades. Därmed förekom 

inga etiska svårigheter under forskningsprocessen. 

 

En svaghet med en litteraturstudie med systematisk sökning är att endast en 

begränsad del av all forskning presenteras och felaktiga slutsatser lätt kan dras 

(Forsberg & Wengström, 2015). Studiernas innehåll granskades utifrån 

granskningsmallar vilket gav vald metod styrka då elva inkluderade artiklar 

hade medelhög till hög kvalitet (Forsberg & Wengström, 2015).  Artikeln 

skriven av Walters et al. (2014) valdes att tas med trots en låg kvalitet. Under 

processen prövades analysen för att se vilka huvudrubriker som kunde passa in 

i resultatet. 

 

En strukturerad litteraturstudie med systematisk sökning valdes då författarna 

ansåg sig kunna genomföra och bearbeta processen väl. Vald metod och design 

ansågs vara lämpad utifrån studiens syfte. Metod och design undersökte det 

som avsågs att undersökas, vilket gör att resultatet svarar till studiens syfte och 

stärker studiens validitet. De hälsofrämjande metoder som sammanställdes var 

lika och gav ett liknande resultat, därmed anses litteraturstudiens resultat bli 

brett och trovärdigt. 

 

6.2 Resultatdiskussion 

6.2.1 Rådgivning 

Individuell rådgivning och korta råd var en effektiv rökavvänjningsmetod 

(Smith et al., 2011; Sutton & Gilbert, 2007; Zanis et al., 2011). Vilket styrks av 

Ciddiqui, Huque och Dogar (2016) att korta råd var effektiva för att påbörja 

rökavvänjning. Om sjuksköterskan har ett samtal kring tobak visar det för 

individerna att rökningen ses som ohälsa och att hälso- och sjukvården tar det 

på stort allvar. Sjuksköterskan kommer ofta i kontakt med individer som röker 

(SBU, 2003) och det kan ses som ett lämpligt tillfälle för kort rådgivning. 

Sjuksköterskorna frågade ofta kring tobaksvanor och gav korta råd till 

individerna om att sluta röka. Däremot erbjöd färre sjuksköterskor hjälp och 

ännu färre planerade in uppföljning (Tong et al., 2010; Walters et al., 2014). 
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Deltagarna fann det viktigt att de fått en planerad uppföljning då det medförde 

en känsla av att inte vara ensam i sin rökavvänjning (Gies et al., 2008). 

Tänkbara orsaker till att sjuksköterskorna inte planerade uppföljning kan vara 

stress och tidsbrist inom hälso- och sjukvården. Forslind (2007) skriver att 

hälso- och sjukvårdens hälsofrämjande arbete hotas av tidsbrist och stress i 

dagens samhälle. Samtidigt fastslår Patientlagen (SFS 2014:821, kap. 3, 1 §) att 

hälso- och sjukvården ska förebygga sjukdom samt ge information till individer 

vilka metoder som fungerar för att förebygga sjukdom och ohälsa. 

Problematisering kan ses då individerna har rätt till information kring 

rökavvänjningsmetoder men att det inte kan erbjudas på grund av tidsbrist och 

stress. Stöd från sjuksköterskan visade sig ha en positiv effekt och ökade 

sannolikheten för en lyckad rökavvänjning (Gies et al., 2008). För att göra 

hälsofrämjande metoder effektiva bör hälso- och sjukvården erbjuda hjälp samt 

planera in uppföljning. Effektiva metoder för att hjälpa individer till en lyckad 

rökavvänjning bidrar till ett hälsofrämjande arbete då risken att diagnostiseras 

av folksjukdom minskar. Ett etiskt problem uppstår då individer inte får den 

vård och information de behöver för att förebygga sjukdom och ohälsa 

(Patientlag, SFS 2014:821, kap. 3, 1 §). 

 

Inom hälso- och sjukvården ska individens integritet, självbestämmande och 

delaktighet främjas (SFS 2014:821, kap. 1, 1 §). Sjuksköterskan bör vara 

uppmärksam och ta hänsyn till individens motivation och inställning till 

rådgivning (Socialstyrelsen, 2011). På så sätt kan sjuksköterskan utforma 

arbetet så att vården genomförs i samråd med individen. Enligt Cadman (2005) 

ska hälsofrämjande metoder utgå från individens hälsa. Personcentrerad vård 

möjliggör hälsofrämjande arbete och metoder för den enskilda individen. För 

att minimera risken att integriteten kränks bör sjuksköterskan visa hänsyn till 

individens frågor och funderingar. Delaktighet och stöd från sjuksköterskan 

kan få en positiv effekt på det hälsofrämjande arbetet. Deltagare som fått 

rekommendationer och råd från en sjuksköterska var mer benägna att sluta röka 

än de deltagare som inte varit i kontakt med hälso- och sjukvården (Smith et 

al., 2011; Sutton & Gilbert, 2007; Zanis et al., 2011; Thomas et al., 2015). 

Sjuksköterskans stöd är viktig för att hjälpa individer att sluta röka, genom att 

identifiera vad som fungerar kan rökavvänjningen utformas på bästa sätt. Om 

sjukvården hjälper så många som möjligt att bli rökfria förhindras onödigt 

lidande hos individen och anhöriga. Det innebär också stora besparingar inom 

hälso- och sjukvården. Sjuksköterskan arbetar då hälsofrämjande vilket också 

innebär stora besparingar inom hälso- och sjukvården eftersom färre individer 

behöver sjukvård (Folkhälsomyndigheten, 2005). 

 

Individens hälsa främjas genom att de får hjälp att sluta röka. Genom att arbeta 

med hälsofrämjande metoder ökar hälsan i ett samhällsperspektiv. Ett 

hälsofrämjande arbete inom rökavvänjning främjar både individ och samhälle. 

Rökning kostar svensk hälso- och sjukvård och världen stora kostnader på 

grund av de folksjukdomar som kan relateras till rökning (Socialstyrelsen, 

2011; WHO, 2017). Rökning skadar inte bara individen som röker utan även 

individer i dess omgivning (WHO, 2016). De som valt att röka orsakar ohälsa 

och lidande för andra, det är en kostnad som samhället får stå för och därmed 

missgynnas samhället. Utifrån sjuksköterskans etiska koder (SSF, 2012) ska 

sjuksköterskan arbeta hälsofrämjande och utbilda för att minska ohälsa och 
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lidande, det bidrar till att samhället gynnas. Även tobakslagen (SFS 2016:353) 

beskriver hur samhället ska arbeta för att minska rökning på offentliga platser 

och därmed minska den passiva rökningen. Resultat visar att utbildning och 

kunskap bidrog till att fler slutade att röka. Att använda avskräckande foton på 

cigarettpaket kan göra att individer uppmärksammas på riskerna med rökning. 

 

6.2.2 Utbildning och kunskap 

Utbildning från sjuksköterskan om risker med rökning samt hälsovinsterna 

med att sluta röka visade sig vara en bra motivation och strategi vid 

rökavvänjning (Douglas & Free, 2013; Savoy et al., 2014; Smith et al., 2011). 

Cadman (2005) beskriver att hälsofrämjande arbete kan förebygga och åtgärda 

ohälsa. Sjuksköterskan har som uppgift att utbilda, stötta och erbjuda kunskap 

till individen för att få de bästa förutsättningarna för god hälsa (SSF, 2012). 

Utbildning från hälso- och sjukvården krävs då individer behöver bli mer 

medvetna om både risk- och friskfaktorer som berör deras hälsa. Arbetet som 

sjuksköterska kräver ett hälsofrämjande arbetssätt och innebär personcentrerad 

vård, individanpassad utbildning och stöttning. Det stöds av Larzelere och 

Williams (2012) som beskriver värdet av att utbilda individer om rökningens 

risker. Utbildning om riskfaktorer visade i resultatet i föreliggande uppsats vara 

en effektiv metod och ett bra komplement till andra rökavvänjningsmetoder. 

Det bör tas i beaktande vid omvårdnad av en individ som röker för att ge bästa 

möjliga vård. 

 

6.2.3 Självhjälpsmaterial 

Självhjälpsmaterial ses som en bra rökavvänjningsmetod samt som ett bra 

komplement till andra hälsofrämjande metoder (Abroms et al., 2006; De Vries 

et al., 2013; Gies et al., 2008). De Vries et al. (2013) använde flertal 

handlingsplaner för att ge deltagarna en bra förutsättning att påbörja 

rökavvänjning. Handlingsplaner deltagarna såg som mest användbara var att 

bestämma sluta röka datum och bryta vanor vid rökrelaterade situationer. De 

minst användbara var ett sluta-röka avtal med en anhörig och sluta röka 

tillsammans med en vän. Ju fler handlingsplaner individen valde att använda 

desto mer benägna var de att sluta röka. Murray, Lewis, Coleman och McNeil 

(2009) beskriver också hur viktigt det är att ha handlingsplaner och specifikt 

sätta ett datum för att sluta röka. Genom att få förståelse för vilken 

handlingsplan som fungerar bäst, får hälso- och sjukvården en större inblick på 

hur de bäst kan hjälpa. Hälsofrämjande metoder ökar kontrollen över de 

faktorer som påverkar hälsan (Cadman, 2005; Gorin, 2006). Hänsyn ska tas till 

att alla individer är olika och har olika förutsättningar för att använda 

handlingsplaner och hälsofrämjande metoder. Hälso- och sjukvården behöver 

utifrån studien erbjuda all hjälp men även fokusera på de planer som fungerar 

bäst, hjälpa individen att sätta ett sluta datum samt tilldela individen 

information att läsa. HSL (SFS 1982:763, 2 c §) säger att hälso- och sjukvården 

ska bedriva vård som förebygger ohälsa. Självhjälpsmaterial som 

rökavvänjningsmetod är inte tidskrävande, den är enkel och kostnadseffektiv 

för hälso- och sjukvården. Självhjälpsmaterial är effektiv om individen är 

mottaglig till metoden. 

 

Hälso- och sjukvården kan hjälpa individer att förändra ohälsosamma 

levnadsvanor, såsom rökning. De hälsofrämjande metoderna som nämns ovan 
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är rökavvänjningsmetoder som hälso- och sjukvården behöver använda sig av 

för att uppnå god hälsa hos befolkningen och för att bedriva hälsofrämjande 

arbete. Sjuksköterskans hälsofrämjande arbete styrs av HSL (SFS, 1982:763) 

samt Socialstyrelsens kompetensbeskrivning för sjuksköterskor (2005). 

Sjuksköterskan har en viktig roll i det hälsofrämjande arbetet att hjälpa 

individer till en lyckad rökavvänjning (Smith, 2010; Socialstyrelsen, 2011). 

Alla individer har rätt till en god hälsa och möjligheten att uppnå god hälsa. 

Sjuksköterskan ska hjälpa både individen och samhället att uppnå en god hälsa, 

det stärks av Smith (2010) att det hälsofrämjande arbetet bör utföras med 

metoder som har evidens. Genom att finna effektiva metoder för rökavvänjning 

minskar de globala sjukvårdskostnaderna eftersom färre individer kommer att 

insjukna i rökrelaterade sjukdomar (Porter, 2013). Cadman (2005) påpekar att 

det hälsofrämjande arbetet handlar om hela befolkningens hälsa och inte enbart 

den enskilda individens hälsa. Individuell rådgivning och enkla råd var en 

effektiv och enkel rökavvänjningsmetod som uppskattades av många individer 

som ville sluta röka (Ciddiqui, Huque & Dogar, 2016; Smith et al., 2011; 

Sutton & Gilbert, 2007; Zanis et al., 2011). För att bästa resultat ska uppnås 

krävs en personcentrerad vård. Hälsofrämjande arbete bör utformas både på ett 

individ- och samhällsanpassat sätt för att uppnå bästa resultat vid 

rökavvänjning. När hälsofrämjande arbete utförs resulterar det enligt Cadman 

(2005) att den globala hälsan ökar.  

 

6.2.4 Genusperspektiv 

Inga betydelsefulla skillnader kan ses i genus utifrån det resultat som 

framkommit. Rökavvänjningsmetoder är inte påverkade av individens kön utan 

handlar om individens vilja att sluta röka. Sjuksköterskan ska i sitt arbete se till 

individen, inte till könet då det inte är av betydelse för rökavvänjningen. Del 

Ciampo och Del Ciampo (2014) visade i sin studie att 80 % av individerna som 

röker i världen är representerade av män. Det är en stor andel män och ger en 

betydelsefull skillnad på könsfördelningen. Trots det sågs ingen skillnad i 

genus för vilka hälsofrämjande rökavvänjningsmetoder som fungerade. 

 

6.3 Slutsats 

Sjuksköterskans hälsofrämjande metoder är att individanpassa vården och 

hjälpa individen utifrån motivation och förutsättning. I många fall krävs hälso- 

och sjukvårdens stöd för en lyckad rökavvänjning. Kombinationen av flera 

hälsofrämjande rökavvänjningsmetoder, såsom individuell rådgivning, 

utbildning och teknologiska metoder, är mest effektivt för individer som vill 

sluta röka. Rökavvänjningen ska utgå från individen, oavsett genus och ålder. 

 

6.4 Klinisk nytta och vidare forskning 

Hälso- och sjukvården behöver ha kunskap kring hur de bäst kan hjälpa 

individer som röker till en lyckad rökavvänjning genom hälsofrämjande 

metoder. Utifrån studiens resultat bör sjuksköterskans 

omvårdnadsinterventioner utföras i samråd med individen för att ha en 

betydande och stödjande roll. Trots den positiva effekten av hälso- och 

sjukvårdens stöd vid rökavvänjning arbetar hälso- och sjukvården olika aktivt 

med rökavvänjning. I praktiken har studiens resultat klinisk nytta eftersom den 

stödjer att individer som försöker att sluta röka behöver sjuksköterskans 

professionella hjälp. Det är också en indikation till att sjuksköterskan bör 
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arbeta aktivt med hälsofrämjande rökavvänjningsmetoder. Genom att vara 

medveten om effektiva metoder vid rökavvänjning kan ett hälsofrämjande 

arbete utföras då risken att diagnostiseras av folksjukdom minskar. 

 

Vidare forskning kan bidra till att hälso- och sjukvården blir mer uppmärksam 

på rökavvänjningens betydelse för såväl individen och samhället. Ohälsan som 

rökning medför gör att forskning och evidens är en viktig del i sjuksköterskans 

fortsatta hälsofrämjande arbete. Fortsatt forskning behövs kring hur väl 

rökavvänjningsmetoder fungerar. Fler studier som jämför hälsofrämjande 

metoder krävs för att se vilken som är mest effektiv, samt 

rökavvänjningsmetoder som är både grupp- och individanpassade. 

Patientperspektivet behöver lyftas för att undersöka hur sjuksköterskans 

interventioner påverkar individen. 
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and plan enactment for 

smoking cessation”. 

 

BMC Public Health, 13(1), 

393-393. 

 

United Kingdom & Ireland 

 

 

 

 

Syftet med studien var att 

bedöma effekterna av 

åtgärdsplaner och planerande 

antaganden rökavvänjningar. 

Metod: Kvantitativ metod 

med longitudinell design. 

 

Population: 

inklusionskriterier: rökare i 

mer än 5 år och villig att 

sluta inom 1 år, äldre, lågt 

cigarettberoende och ha hög 

self-efficacy mot att sluta 

röka. 

 

Urval: 

Bekvämlighetsurval. 

Studiegrupp: n= 1005. 

Kön: 68% kvinnor, 32% 

män. 

Medelålder: 38,8 år. 

 

Datainsamling: Enkäter, 

frågeformulär. 

 

Analysmetod: Statistisk 

analys. 

Styrkor: 

-Tidigare forskning bekräftar 

resultat. 

-Ger förslag till fortsatt 

forskning. 

-Power. 

-Tydlig resultatredovisning. 

 

Svagheter: 

-Fick betalt för att besvara 

alla frågor. 

-Dåligt beskrivet 

urvalsförfarande. 

Personer som röker som är 

kapabla att sluta röka inom 

den närmaste månaden har 

större behov av en 

åtgärdsplan från sjukvården 

än de som med avsikt vill 

sluta vid annat tillfälle. 

 

Att ha förberedande planer 

på att sluta röka är viktigt då 

det förespår planerade 

antagande som är prediktiva 

vid rökavvänjning. 
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3. 

Douglas, N., & Free, C. 

(2013). 

 

"Someone batting in my 

corner': experiences of 

smokingcessation support 

via text message". 

 

British Journal of General 

Practice, 63(616), 768- 776.  

 

Great Britain 

Syftet med studien var att 

undersöka erfarenheter av 

txt2stop hos personer som 

använt txt2stop. 

Metod: Kvalitativ metod 

med deskriptiv design. 

 

Population: 

inklusionskriterier: alla som 

var med i den ursprungliga 

studien (txt2stop) och som 

gav feed-back. 

 

Urval: 

Bekvämlighetsurval. 

Studiegrupp: 25 deltagare. 

Kön: 12 män och 13 

kvinnor. 

Ålder: 20-61 år. 

 

Datainsamling: Feed-back 

enkäter, intervju på telefon. 

 

Analysmetod: Textanalys. 

Styrkor: 

-Tydlig och lämplig metod 

och bra för syftet. 

-Intervjuade både de som 

lyckats sluta röka och de 

som inte gjort det. 

-Blindade forskare. 

-Ger förslag till vidare 

forskning. 

 

Svagheter: 

-Fick pengar för att delta. 

-Telefonintervju. 

-Otydligt kring bortfall. 

-Saknar rekrytering och 

kriterier. 

Efter feed-back från 

deltagarna och intervjuer 

fick man tydliga rubriker på 

upplevelserna av att ha SMS 

som rökavvänjningsmetod: 

-Att få påminnelse om att 

sluta röka och varför man 

skulle sluta. 

-Det var ett känslomässigt 

stöd att få SMS. 

-Påminnelse om vinster 

(fysiskt). 

-Hjälp mot sug och gav en 

känsla av framgång. 
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4. 

Gies, C. E., Buchman, D., 

Robinson, J., & Smolen, D. 

(2008). 

 

” Effect of an inpatien nurse-

directed smoking cessation 

program”. 
 

WEST J NURS RES, 30(1), 6-

19. 

 

USA 

Syftet med studien var att 

utvärdera effekten av 

sjuksköterskors 

rökavvänjning på patienter 

som är inneliggande på 

sjukhus. 

Metod: Kvantitativ metod 

med kvasi-experimentell 

design. 

 

Population: 

inklusionskriterier: 

inneliggande patienter (minst 

48 timmar), medicinsk stabil, 

kunna läsa och skriva 

engelska, ha tillgång till 

telefon efter utskrivning. 

 

Urval:  
Icke-randomiserat urval. 

Bortfall: 13 

Studiegrupp: n= 68 

Kontrollgrupp: n= 30 

Interventionsgrupp: n= 38 

Ålder: 21-80år. 

 

Datainsamling:  

Frågeformulär och 

uppföljning via telefon. 

 

Analysmetod: Statistik 

analys. 

Styrkor: 

-Instrument mäter det som 

avses mätas. 

-Relevant metod till syftet. 

-Enkel att förstå redovisning 

av resultat. 

-Lämplig design. 

 
Svagheter: 

-Ger ej förslag till fortsatt 

forskning. 

-Diskuterar ej power. 

-Litet urval. 

-Kontrollgrupp: Fick 

rökavvänjningslitteratur att 

använda sig av. 

-Interventionsgruppen: Fick 

rökavvänjningslitteratur, en 

omvårdnadsåtgärd samt 

uppföljning via telefon för 

att lyckas sluta röka. 

Deltagarna fick ett 

motiverande samtal på 30 

minuter där de 5A togs upp. 

 

Resultatet visade att personer 

som röker som får direkt 

hjälp av en sjuksköterska var 

mer benägna att vara rökfria 

vid 3 månaders uppföljning. 
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5. 

Miguez, M. C., & Becona, 

E. (2008). 

 
”Evaluating the effectiveness 

of a single telephone contact 

as an adjunct to a self-help 

intervention for smoking 

cessation in a randomized 

controlled trial”. 

 

Nicotine & Tobacco 

Research, 10(1), 129-135. 

 
Spain 

Syftet med studien var att 

utvärdera effekterna av kort 

telefonrådgivning i 

självhjälpsprogram för 

rökavvänjning. 

Metod: Kvantitativ metod 

med RCT-design. 

 

Population: 

inklusionskriterier: bosatta i 

Galicien, ha telefon, vara 

rökare, röka minst 10 

cigaretter/dag. 

 

Urval: 

Randomisering. 

Bortfall: 0 

Studiegrupp: n= 228. 

Kontrollgrupp n=110, 

interventionsgrupp n=118 

Kön: 54,4% män, 45,6% 

kvinnor. 

Medelålder: 37,1 år. 

 

Datainsamling: 

Telefonintervjuer. 

 

Analysmetod: Konservativ? 

Statistisk analys. 

Styrkor: 

-Tydliga tabeller. 

-Tydlig redovisning av 

resultat. 

-Beskrivet väl om hur 

formuläret såg ut. 

-Diskuterar trovärdighet. 

 

Svagheter: 

-Inget salivprov. 

-Ej face-to-face möten. 

Kontrollgruppen fick 

självhjälpsprogram.  

 

Interventionsgruppen fick 

självhjälpsprogram samt 

telefonrådgivning. 

 

Resultatet visar på att båda 

behandlingarna är effektiva 

hjälpmedel vid 

rökavvänjning.  

 

Kontrollgruppen hade bättre 

resultat och visar att ett enda 

kort telefonsamtal innan 

dagen tagit slut är en billig 

och effektiv insats för att 

förbättra självhjälpsprogram 

vid rökavvänjning.  
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6. 

Savoy, E., et al. (2014). 

 

”Risk perception and 

intention to quit among a tri-

ethnic sample of nondaily, 

light daily, and 

moderate/heavy daily 

smokers”. 

 

Addictive Behaviors, 39(10), 

1398-1403. 

 

USA 

Syftet med studien var att se 

om riskuppfattning av att 

röka ökar sannolikheten för 

att planera att sluta röka. 

Metod: Kvantitativ metod 

med deskriptiv design. 

 

Population: 

inklusionskriterier: rökt 

minst 100 cigaretter under 

sin livstid, över 25 år, inte 

deltagit i 

rökavvänjningsprogram 

senaste 30 dagarna. 

 

Urval:  
Stratifierat urval. 

Bortfall: n= 102. 

Studiegrupp: n= 2274. 

Icke-dagliga rökare n= 1133 

Dagliga rökare n= 556 

Måttlig-tung rökare n=585 

Medelålder: 43 år. 

Kön: 57,7% kvinnor 42,3 % 

män. 

 
Datainsamling: 

Internetbaserad enkät. 

 

Analysmetod: Statistisk 

analys. 

 

Styrkor: 

-Redovisar kön. 

-Resultatet stöds av andra 

studier. 

-Bra metodbeskrivning. 

-Tydliga tabeller. 

-Ger förslag till vidare 

forskning. 

 

Svagheter: 

-Ej representativ för större 

population. 

-Ej generaliserbar. 

Genom att utbilda alla 

individer som röker kring 

riskuppfattning, oavsett nivå 

av rökning, ökar försöken att 

sluta röka. 

 

Ökad riskuppfattning var 

associerat med planering att 

sluta inom 6 månader. 
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7. 
Smith, P., Corso, L.,Brown, 

S., & Cameron, R. (2011).  

 

"Nurse CaseManaged 

Tobacco Cessation 

Interventions for General 

Hospital Patients: Results of 

a Randomized Clinical 

Trial". 

 

Canadian Journal of 

Nursing Research,43(1), 98-

117.  

 

Canada 

 

Syftet med studien var att 

prova en intensiv 

rökavvänjningsintervention 

och en kort 

rökavvänjningsintervention. 

 

 

Metod: En kvantitativ 

metod, RCT-design. 

 

Population: 

inklusionskriterier: vuxna 

rökare, inneliggande på 

sjukhus (minst 36 timmar), 

vill sluta röka, använt tobak 

senaste 30 dagarna, 

medicinsk stabila, och ha 

tillgång till telefon. 

Exklusionskriterier: annan 

rökavvänjning, gravida 

kommunikationssvårigheter, 

missbruk och psykiatrisk 

bakgrund. 

 

Urval:  
Randomisering. 

Bortfall: interventionsgrupp 

n=9, kontrollgrupp n=20. 

Studiegrupp: n= 643. 

Interventionsgrupp n=309, 

kontrollgrupp n=334. 

 

Datainsamling: Telefon. 

 

Analysmetod: Statistisk 

analys. 

Styrkor: 

-Ger förslag på ändringar till 

framtida forskning. 

-Ger förslag till hur studien 

kan få mer power. 

-Diskuterar validitet. 

-Blindade forskare. 

-Tydlig resultatredovisning. 

 

Svagheter: 

- Saknar power. 

Interventionsgruppen fick 

intensiv 

rökavvänjningsintervention: 

information kring hur 

skadligt rökning är, fördelar 

med att sluta, material att ta 

med hem ex. förebyggande 

metoder, 

avslappningsmaterial och 

hjälp mot abstinens. 

Gruppen hade även 

inplanerade telefonsamtal för 

rådgivning. 

 

Kontrollgruppen fick kort 

rökavvänjningsmetod: 5 

korta råd samt två broschyrer 

att ta hem. 

 

Resultatet visade att 

interventionsgruppen 

lyckades bättre med att sluta 

röka. 
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8. 

Sutton, S., & Gilbert, H. 

(2007). 

 

"Effectiveness of 

individually tailored 

smoking cessation advice 

letters as an adjunct to 

telephone counselling and 

generic self-help materials: 

randomized controlled trial". 

 

Addiction, 102(6), 994- 

1000. 

 

Great Britain 

Syftet med studien var att 

utvärdera om 

individanpassade 

rådgivningsbrev har effekt 

vid rökavvänjning som en 

kompletterande metod vid 

självhjälpsmaterial och 

rådgivning via telefon. 

 

Metod: En kvantitativ 

metod, RCT-design. 

 

Population: 

inklusionskriterier: vilja och 

vara kapabel att svara på 

frågor, vuxen som röker, vill 

sluta inom 30 dagar, sug 

efter att röka varje timme, 

första gång de ringt QUIT. 

exklusionskriterier: gravida 

 

Urval:  
Randomiserat urval. 

Bortfall: Kontrollgrupp n= 

181, Interventionsgrupp n= 

159. 

Studiegrupp: n= 1508, 

kontrollgrupp n= 743, 

interventionsgrupp n=765 

Medelålder: kontrollgrupp 

37,7 år, interventionsgrupp 

38,4 år. 

 

Datainsamling: 

Frågeformulär, salivprov, 

telefon. 

 

Analysmetod: Statistik 

analys. 

Styrkor: 

-Ger förslag till förbättring 

av studien. 

-Diskuterar validitet. 

-Redovisar bortfall. 

 

Svagheter: 

-Rådgivningsbrev var ej 

individanpassat. 

- Saknar power. 

-Icke biokemisk validering i 

studien. 
 

Kontrollgruppen fick vanlig 

vård (ett informationspaket 

på posten samt rådgivning 

via telefon). 

Interventionsgruppen vanlig 

vård samt ett individuellt 

anpassat rådgivningsbrev 

som var datorgenererat. 

Resultatet visade att de som 

lyckats bäst att inte röka 

efter 6 månader var de som 

fått vanlig vård och 

individanpassat 

rådgivningsbrev. 
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9. 

Thomas, D. P., et al. (2015). 

 

”Smoking cessation advice 

and non-pharmacological 

support in a national sample 

of Aboriginal and Torres 

Strait Island smokers and ex-

smokers”. 

 

Medical Journal of 

Australia, 202(10), 73-7. 

 

Australia 

 

Syftet med studien var att 

beskriva vilka 

rökavvänjningsmetoder med 

stöd från hälso- och 

sjukvården rökare och före 

detta rökare anser vara 

betydelsefulla. 
 
 

 

Metod: Kvantitativ metod 

med deskriptiv design. 

 

Population: 

inklusionskriterier: Vuxna 

rökare eller före detta rökare, 

bosatta i området, kapabel att 

första och fylla i enkäten. 

exklusionskriterier: personal 

från ACCHS. 

 

Urval:  
Strategiskt urval. 

Studiegrupp: n= 1721 

deltagare. 

Kön: 52 % män, 48 % 

kvinnor. 

 
Datainsamling: intervjuer, 

internetundersökning. 

 

Analysmetod: Statistisk 

analys. 

 

Styrkor: 

-Stor studiegrupp. 

-Generaliserbar. 

-Redovisar kön. 

-Lämplig studiegrupp. 

 

Svagheter: 

-Ej redovisat 

urvalsförfarande. 

-Samarbetat med ACCH för 

rekrytering av deltagare. 

-Saknar redovisning av 

bortfall. 

Resultatet visar att dagliga 

rökare som rekommenderats 

att sluta röka av 

vårdpersonal hade dubbelt så 

stor chans att sluta röka 

under senaste året jämfört 

med de som inte fått någon 

rekommendation från 

sjukvården. 

62 % av deltagarna 

uppmuntrades av anhöriga 

att sluta röka. 

Rekommendation att sluta 

röka tillsammans med 

uppmuntran och stöd från 

anhöriga ökade oddsen till 

en lyckad rökavvänjning. 
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Tong, E. K., Strouse, R., 

Hall, J., Kovac, M., & 

Schroeder. (2010). 

 

”National survey of U.S. 

health professionals’ 

smoking prevalence, 

cessation practices, and 

beliefs”. 

 

Research On Nicotine And 

Tobacco, 12(7), 724-33. 

 

USA 

 

Syftet med studien var att 

beskriva rökning och 

metoder för rökavvänjning, 

övertyga vårdpersonal kring 

vikten av rökavvänjning.  

 

Metod: Kvantitativ metod 

med deskriptiv design. 

 

Population: 

inklusionskriterier: 

vårdpersonal, arbeta minst 

20 timmar/vecka. 

 

Urval: 

Bekvämlighetsurval. 

Studiegrupp: n= 2804 

 

Datainsamling: Datorstödd 

telefonintervju med 

kompletterade 

frågeformulär. 

 

Analysmetod: Statistisk 

analys. 

Styrkor: 

-Redovisar kön, ålder och 

yrkeskategori i tabell. 

-Relevant metod utifrån 

syfte. 

-Väl beskrivet resultat. 

 

Svagheter: 

-Högt uppsatta yrken erbjöds 

ersättning för att fullfölja 

studien. 

-Ej face-to-face intervjuer. 

-Ingen tydlig beskrivning av 

bortfall. 

Resultatet visar hur många 

av sjukvårdspersonalen som 

frågar sina patienter om 

rökning, ger dem råd samt 

följer upp deras 

rökavvänjning. Resultat 

visade att många 

sjuksköterskor frågade och 

gav råd, men färre 

assisterade och följde upp. 

 

Medvetenheten av att veta 

resultatet av att fråga, ge råd 

och följa upp ökade det 

hälsofrämjande arbetet med 

rökavvänjning. Det 

resulterade i att fler frågade, 

gav råd och följa upp 

patienterna. 
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11. 

Walters, E. L., et al. 

(2014). 

 

”Emergency department 

provider references related 

to clinical practice 

guidelines for tobacco 

cessation: a multicenter 

survey”. 

 
Acad Emerg Med, 21(7), 

785-93. 

 

USA 

Syften med studien var att 

utvärdera akutmottagningars 

metoder och interventioner 

vid rökavvänjning. 

Metod: En kvalitativ metod 

med deskriptiv design. 

 

Population: 

inklusionskriterier: 

sjukvårdspersonal som 

arbetar minst 50% och har 

kunskap kring de kliniska 

riktlinjerna kring 

rökavvänjning. 

 

Urval:  
Bekvämlighetsurval. 

Studiegrupp: n= 795 

 

Datainsamling: 

Frågeformulär och två 

uppföljningssamtal 

 

Analysmetod: 

Innehållsanalys. 

Styrkor: 

-Ger förslag till fortsatt 

forskning. 

-Bra metod utifrån syfte. 

 

Svagheter: 

-Dåligt beskrivet urval. 

-Ingen information kring 

bortfall. 

-Ej tydlig redovisning av 

bortfall. 

Resultatet visar vilka 

metoder som sjukvården 

använder sig mest av vid 

rökavvänjning 

 

-Fråga om patienten vill 

sluta röka. 

-Råda patienter att sluta 

röka. 

-Bistå med kort rådgivning. 

-Assistera patienten med 

rökavvänjningsmetoder. 

-Planerad uppföljning. 

 

Ge telefonnummer till 

rådgivning, broschyrer mot 

rökning, hälsovinster och 

förmåner med att sluta. 

 

 

 



 

 
 

 

Bilaga 2, Artikelmatris 

Författare, artikelns titel, 

tidsskrift, land 

Syfte Design Värderingar Resultat 

12. 
Zanis, D., et al. (2013). 

 

"Comparing Intervention 

Strategies Among Rural, 

Low SES, Young Adult 

Tobacco Users". 

 

American Journal of Health 

Behavior, 35(2), 240-247. 

 

USA 

 

 

Syftet med studien var att 

undersöka två olika 

interventionsgrupper för att 

efter 3 månader se andelen 

rökfria vuxna. 

Metod: Kvantitativ metod, 

RCT-design. 

 

Population: 

inklusionskriterier: vuxna 

individer som röker, givit 

samtycke till deltagande, 

rökt senaste månaden, 

försöker inte att sluta röka 

för tillfället. 

 

Urval: Randomiserat urval. 

Studiegrupp: n=192, n= 90 i 

gruppen Quitline, n= 102 i 

BDTI. 

Bortfall: n= 52 

 

Datainsamling: undersökte 

kring personens 

tobaksanvändande vid 

studiens start, 

uppföljningssamtal via 

telefon och salivprov efter 3 

månader. 

 

Analysmetod: Statistisk 

analys. 

Styrkor: 

-Stödjer tidigare 

forskningsresultat. 

-Jämförbara grupper. 

-Ger förslag till vidare 

forskning. 

-Väl beskrivet urval. 

-Lämplig studiegrupp. 

 

Svagheter: 

-Deltagare erbjöds 

presentkort för att fullgöra 

studien. 

-De två grupperna fick råd 

att sluta röka samt 

undervisning kring 

rökavvänjning. 

-Grupp 1 (TQ): Fick råd att 

sluta röka av en hälso- 

sjukvårdspersonal, 

instruktioner att ringa TQ, 

motiverande samtal. 

- Grupp 2 (BDTI): Fick råd 

att sluta röka av en hälso- 

sjukvårdspersonal samt 

utbildning i hur man kan 

sluta röka, motivera att sluta 

röka, hjälp mot svårigheter 

med att sluta, råd att ta tag i 

problemet samt inbjudna till 

att kontakta hälso- och 

sjukvården. 

 

Studiens resultat visade på 

att grupp 2 lyckats bättre vid 

3-månaders uppföljningen. 

 

 



 

 
 

 

 

Bilaga 3, Resultatmatris/Tabell 1 

Artikel Rådgivning Teknologiska metoder Kunskap och 

utbildning 

Självhjälpsmaterial 

 Att fråga 

och bistå 

Individuell 

rådgivning 

Telefonrådgivning SMS* Elektronisk 

post 

Hälsorisker 

och 

hälsovinster 

Handlings-

planer 

Information 

och 

broschyrer 

1     x  
 

x 

2   
 

   x x 

3    x  x 
 

 

4 x x x 
 

 
 

 x 

5    x    
 

 

6      x   

7 
 

x    x 
 

x 

8 
 

x x      

9 
 

x     
 

x 

10 x        

11 x      
 

x 

12 
 

x       

*Short Message Service 

 

 


