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Sammanfattning 
Bakgrund: Tobaksrökning orsakar en mängd olika folkhälsosjukdomar bland världens 
befolkning. Fler än sju miljoner människor i världen dör per år till följd av rökning, ungefär 
890 000 av dessa personer röker inte själva, utan dör till följd av passiv rökning. Ett rökstopp 
innebär många hälsovinster. Begreppet hälsofrämjande är förknippat med hälsoutbildning, 
vilket handlar om att informera och påverka beteendet och livsstilen hos en individ, för att på 
så sätt motverka sjukdom eller främja hälsa. Processen som ger människor möjligheten att 
förbättra sin hälsa kallas hälsofrämjande arbete och där har sjuksköterskan en central uppgift.  
 
Syfte: Syftet med litteraturstudien var att beskriva metoder inom patientutbildning för 
sjuksköterskans hälsofrämjande arbete vid rökavvänjning hos vuxna individer.   
 
Metod: En litteraturstudie med deskriptiv design där litteratur söktes systematiskt i 
databaserna CINAHL och Medline. Resultatet sammanställdes via en integrerad analys och 
baseras på både kvalitativa och kvantitativa vetenskapliga artiklar.  
 
Resultat: Två huvudkategorier av rökavvänjningsmetoder kunde identifieras; 1. Individuellt 
stöd och 2. Information och utbildning.  
 
Slutsats: Sjuksköterskan har flera valmöjligheter vad gäller rökavvänjningsmetoder. Det är 
av stor vikt att det hälsofrämjande arbetet vid rökning tas på allvar och att det anpassas till 
den enskilde individen.  
 
Nyckelord: Hälsofrämjande arbete, patientutbildning, rökavvänjningsmetoder, rökstopp och 
sjuksköterskan.  
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1. Bakgrund 
1.1 Tobaksrökningens förekomst och hälsoeffekter  
Ett av världens största hot mot folkhälsan är tobaksrökning (World Health Organization 
[WHO], 2017). Rökning ökar risken för en mängd olika sjukdomar, så som 
luftvägsinfektioner, diabetes, hjärt- och kärlsjukdomar och cancer (Patel & Steinberg, 2016). 
Var än i världen sjukligheten studeras, förefaller den ökade risken för dödlighet och sjukdom 
hos rökare vara densamma (Socialstyrelsen, 2014). Jämfört med personer som aldrig rökt, kan 
personer som röker förlora mer än 10 år av den beräknade livslängden (Patel & Steinberg, 
2016).  
 
I tobaksrök finns mer än 4000 kemikalier, varav minst 50 är cancerframkallande och 250 är 
kända för att vara farliga. På ett år avlider fler än sju miljoner människor i världen som en 
följd av detta, varav uppskattningsvis 890 000 dödsfall orsakas av passiv rökning (WHO, 
2017). I Sverige under perioden 2010-2012 dödade rökningen uppskattningsvis 12 000 rökare 
per år och cirka 100 000 rökare insjuknade per år under samma period i olika följdsjukdomar 
(Socialstyrelsen, 2014).  
 
Den dagliga tobaksrökningen i Sverige varierar mellan olika grupper baserade på exempelvis 
ålder, kön och utbildningsnivå. Åldersgruppen som stod för den största andelen rökare år 
2016 var 45-64 år. Under 2016 rökte tio procent av alla kvinnor och åtta procent av alla män i 
åldersgruppen 16-84 år. Gruppen med eftergymnasial utbildning har mindre andel daglig-
rökare än de med förgymnasial och gymnasial utbildning (Folkhälsomyndigheten, 2017).  

1.2 Rökstopp och dess hälsovinster 
Rökstopp innebär att en person har som avsikt att inte röka fler cigaretter efter ett givet 
datum. Efter detta bestämda datum, skapar personen ett självmedvetet motstånd mot 
tobaksrökningen vilket resulterar i en period av avhållssamhet från cigaretter (West, 2017).  

Ett rökstopp är till fördel för alla personer i alla åldrar och hälsovinsterna börjar direkt när en 
person slutat röka. Lägre kolmonoxidhalt och blodtryck, förbättrad uthållighet samt förbättrat 
lukt- och smaksinne uppstår redan några minuter till dagar efter ett rökstopp (Patel & 
Steinberg, 2016). Risken för hjärtinfarkt har efter ett år halverats (Patel & Steinberg, 2016; 
Svensk sjuksköterskeförening [SSF], 2017; West 2017) och risken för hjärt-kärlsjukdomar är 
efter 5-15 år lika som hos personer som aldrig rökt. Efter 10 års avhållsamhet har risken för 
lungcancer halverats. Minskad skadeverkan på hud, tandkött, tänder och andedräkt är andra 
fördelar som följer ett rökstopp (Patel & Steinberg, 2016). Vid ett rökstopp kan nivån av 
humörsvängningar och stress minskas samtidigt som nivåerna av välbehag och lycka kan ökas 
(West, 2017).  

1.3 Hälsofrämjande arbete 
Hälsofrämjande arbete är processen som ger människor möjlighet att förbättra hälsan och att 
öka kontrollen över den. För att en individ ska kunna nå ett tillstånd av fullständigt psykiskt, 
fysiskt och socialt välbefinnande behöver individen kunna identifiera sina ambitioner och bli 
medvetna om dessa (WHO, 1986). Begreppet hälsofrämjande är till stor del förknippat med 
hälsoutbildning, vilket handlar om att informera och påverka en individs beteende och livsstil 
för att motverka sjukdom eller främja hälsa (SSF, 2008). För att kunna göra hälsosamma val 
behöver människor information, färdigheter och kunskap (WHO, 2016). Alla människor har 
rätt till information om sitt hälsotillstånd eller sin sjukdom och även rätt till att bli 
informerade om alternativa strategier för att bibehålla och uppnå hälsa. För att en individ ska 
kunna ta ansvar och göra välgrundade val kring förändringar i livet som gynnar 
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välbefinnandet och hälsan, behöver individen så mycket utbildning som möjligt (Tingström, 
2014). Interventionerna som används i hälsoutbildning syftar till att öka individens kritiska 
tänkande och förmåga att hitta nya strategier för att på så sätt hantera sitt liv på bästa sätt 
(SSF, 2008).  

Inom det hälsofrämjande arbetet har sjuksköterskan en central uppgift (SSF, 2008). 
Sjuksköterskans grundläggande ansvarsområden är att förebygga sjukdom, främja hälsa, 
återställa hälsa och lindra lidande (SSF, 2014). Sjuksköterskan har som uppgift att identifiera 
och aktivt förebygga hälsorisker, samt att ta tillvara på det friska hos alla människor. Vid 
behov skall sjuksköterskan motivera personen till att förändra sina levnadsvanor (Willman, 
2014). Sjuksköterskan ska enligt SSF (2017) kunna utbilda patienter och närstående i syfte att 
främja patientens hälsa. Av alla vuxna rökare i Sverige vill 70-85 procent sluta röka och inom 
sjukvården förväntar sig rökare att få hjälp med detta. Andelen rökfria personer kan ökas till 
30-40 procent om professionell hjälp från sjukvården ges, jämfört med de som genomför ett 
rökstoppsförsök på egen hand, där uppskattningsvis tre procent lyckas sluta röka efter ett år 
(SSF, 2017).  

2. Problemformulering 
Fler än sju miljoner människor i världen avlider varje år som en följd av rökning, varav 890 
000 av dessa är passiva rökare. Ett rökstopp är till fördel för alla individer och resulterar i 
flera olika hälsovinster. Ett hälsofrämjande arbete ger människor möjlighet att både öka 
kontrollen över samt förbättra hälsan vilket indikerar vikten av att sjuksköterskan arbetar 
hälsofrämjande. Begreppet hälsofrämjande är till stor del förknippat med hälsoutbildning, det 
kan därmed anses vara viktigt att identifiera metoder inom patientutbildning som 
sjuksköterskan kan använda som stöd vid rökavvänjning. En fråga att besvara i 
litteraturstudien blir då vilka metoder inom patientutbildning sjuksköterskan kan använda som 
stöd för att hjälpa vuxna individer att sluta röka.  

3. Syfte 
Syftet med litteraturstudien var att beskriva metoder inom patientutbildning för 
sjuksköterskans hälsofrämjande arbete vid rökavvänjning hos vuxna individer.   

4. Metod 
4.1 Design 
En litteraturstudie genomfördes med deskriptiv design (Kristensson, 2014). 
 
4.2 Sökstrategi 
De databaser som användes i den systematiska litteratursökningen var CINAHL och Medline, 
vilka är inriktade på ämnet omvårdnadsvetenskap. Till en början genomfördes en pilotsökning 
för att hitta relevanta indexord. Pilotsökningen genomfördes med termerna ”Nurses” och 
”Smoking cessation”. En systematisk litteratursökning genomfördes sedan i respektive 
databas baserad på de indexord som framkom under pilotsökningen och ansågs vara relevanta 
mot syftet.  
 
4.2.1 CINAHL 
I CINAHL visade det sig vara ämnesorden ”Nursing interventions”, ”Patient education” och 
”Smoking cessation” som var relevanta vid sökningen. Till en början söktes orden var för sig, 
sedan kombinerades de med de booleska operatorerna OR och AND för att öka sökningens 
sensitivitet (Kristensson, 2014).”Nursing interventions” OR ”Patient education” AND 
”Smoking cessation” blev den slutgiltiga sökningen. Begränsningarna i databasen var Peer 
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review, English language och år 2007-2017. Denna sökning resulterade i 471 träffar. På grund 
av den stora mängden artiklar gjordes ytterligare en begränsning till år 2012-2017, de mest 
aktuella artiklarna. Antal träffar blev då 197. Se bilaga 1, Sökmatris CINAHL.  
 
4.2.2 Medline 
De sökorden som användes i Medline var ”Nursing intervention” (fritext), ”Patient education 
as topic”(MeSH) och ”Smoking cessation” (MeSH). Sökorden söktes även i denna databas 
var för sig och kombinerades sedan med de booleska operatörerna OR och AND. ”Nursing 
intervention” OR ”Patient education as topic” AND ”Smoking cessation” blev den 
slutgiltiga sökningen. Begränsningarna i databasen var English language och år 2007-2017. 
Denna sökning resulterade i 734 artiklar. Av samma anledning som ovan, gjordes även i 
denna databas ytterligare en begränsning till åren 2012-2017. Denna slutgiltiga begränsning 
resulterade i 317 träffar. Se bilaga 1, Sökmatris Medline.  
 
4.3 Urval 
Inklusionskriterier var studier som innehöll rökavvänjningsmetoder inom patientutbildning 
för vuxna individer. Exklusionskriterier var studier inriktade mot specifika sjukdomar (som 
t.ex. cancer, KOL och hjärt-kärlsjukdomar) och gravida kvinnor. Nio kvantitativa och en 
kvalitativ studie inkluderades. Urvalen gjordes i tre steg, enligt Kristensson (2014). 
Anledningen till exkludering, i alla steg, berodde på att de inte svarade mot studiens syfte 
eller att de stämde med de valda exklusionskriterierna. Läsning av abstrakts och fulltext 
genomfördes av författarna var och en för sig, för att sedan diskuteras och komma överens om 
vilka artiklar som svarade mot litteraturstudiens syfte och därmed gick vidare i 
urvalsprocessen. Fyra artiklar var dubbletter, dvs. fanns i båda databaserna.  
 
4.3.1 CINAHL 
I det första urvalet lästes 197 titlar. Det kvarstod sedan 23 artiklar som ansågs vara relevanta 
mot syftet. När dessa artiklars abstrakt var lästa, kvarstod sju artiklar som lästes i fulltext. 
Antal artiklar som efter fulltextläsningen gick vidare till kvalitetsgranskning var sex stycken. 
 
4.3.2 Medline 
I det första urvalet lästes 317 titlar. Av dessa 317 ansågs 75 artiklar vara relevanta mot syftet 
och gick därmed vidare till andra urvalet, där samtliga artiklars abstrakt lästes. I det tredje och 
sista urvalet återstod 12 artiklar där samtliga lästes i fulltext. Efter fulltextläsningen återstod 
11 artiklar som kvalitetsgranskades.  
 
4.4 Kvalitetsgransking 
De valda artiklarnas kvalitet bedömdes utifrån granskningsmallar av Forsberg och Wengström 
(2015). Olika granskningsmallar användes beroende på studiens metod och design. 
Granskningsmallarna följdes i sin helhet för att på bästa sätt få fram kvaliteten i varje artikel. 
Enbart artiklar med god kvalitet inkluderades. Eftersom fyra artiklar var dubbletter så var det 
totalt 13 stycken som kvalitetsgranskades. Efter kvalitetsgranskningen exkluderades tre 
artiklar. Den första exkluderade artikeln saknade IMRAD-struktur och bestod av ofullständigt 
resultat, den andra hade otydligt syfte och bristande metodbeskrivning och den tredje hade 
även den bristande metodbeskrivning och även tveksam statistik. Resterande 10 valdes att 
inkluderas.  
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4.5 Bearbetning och analys 
Via en integrerad analys bearbetades och sammanställdes resultatet. Se bilaga 2, 
Artikelmatris. En genomläsning av samtliga artiklar genomfördes för att identifiera likheter 
och skillnader, som sedan resulterade i att olika kategorier skapades. Resultaten 
sammanställdes sedan under respektive kategori, som användes som rubriker i 
litteraturstudien (Kristensson, 2014).  
 
4.6 Forskningsetiska överväganden 
Samtliga artiklar som valdes att ta med i denna litteraturstudie var etiskt godkända eller hade 
noggranna etiska överväganden. Egna åsikter och förkunskaper åsidosattes och samtliga 
resultat från studierna presenteras i denna litteraturstudie. 
 
5. Resultat 
Det sammanställda resultatet baseras på 10 vetenskapliga artiklar och presenteras enligt de 
kategorier som arbetades fram under bearbetning och analys, för ytterligare struktur skapades 
även underkategorier som används som underrubriker. Se tabell 1. Översikt över kategorier 
och underkategorier.  
 
Tabell 1. Översikt över kategorier och underkategorier.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.1 Individuellt stöd 
5.1.1 Rådgivning 
Rådgivning var en metod som användes av sjuksköterskor vid rökavvänjning i flera studier 
(Huang, Jiao, Zhang, Lei & Zhang, 2015; Lee, Landry, Jones, Buhrmann & Morley Forster, 
2013; Lee, Landry, Jones, Buhrmann & Morley Forster, 2015; Mujika et al., 2014; Pardavila 
Belio et al., 2015; Thomas et al., 2015; Walters et al., 2014).  
 
En metod sjuksköterskan använde i samband med rådgivningen var ”5A” och innehöll 
följande fem steg (Huang et al., 2015; Mujika et al., 2014; Walters et al., 2014):  

• Ask; fråga patienterna om rökning. 
• Advise; råda alla rökare att sluta.  
• Assess; bedöma patientens vilja att genomföra ett rökstoppsförsök.  
• Assist; hjälpa patienten med hänvisningar och behandling. 
• Arrange; att anordna uppföljning för att stödja personer i rökstopps-försöket. 

 
5.1.2 Motiverande samtal 
Motiverande samtal av en sjuksköterska användes i flera studier vid rökavvänjning (Huang et 
al., 2015; Mujika et al., 2014; Pardavila Belio et al., 2013). Inom motiverande samtal är 
patientens deltagande och autonomi viktigt, vilket innebär att samtalen behöver vara flexibla 
och personcentrerande. Deltagarna ansåg det motiverande samtalet som en positiv upplevelse, 
det fick personerna att tro på sig själva och att det var möjligt att nå deras mål att sluta röka 
(Mujika et al., 2014).  

Kategorier Underkategorier 
Individuellt stöd − Rådgivning 

− Motiverande samtal 
− SMS 

Information och utbildning − Handlingsplaner  
− Utbildning om hälsoeffekter av rökning  
− Självhjälpsmaterial 
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5.1.3 SMS 
Deltagarna som fått SMS av en sjuksköterska angav att det var ett enkelt och accepterat sätt 
att få stöd på under sin rökavvänjning. Att metoden dessutom var helt utan kemikalier 
uppskattades av deltagarna. Metoden ansågs som hjälpsam då den fungerade som en ständig 
påminnelse om hälsovinster som följer ett rökstopp, ett känslomässigt stöd samt som en 
påminnelse om varför de från första början valde att sluta röka. Att enbart se mobiltelefonen 
kunde i många stunder fungera som en påminnelse om rökstoppet, eftersom deltagarna 
berättade att de hade med sig den vart de än befann sig. SMS som innehöll information om 
fysiska fördelar med att sluta röka, som att t.ex. syrehalten i blodet hade normaliserats efter en 
tids avhållsamhet, ansågs speciellt motiverande under rökavvänjningsperioden. Känslan av 
isolering minskades genom att få SMS:en. Vissa deltagare talade om att SMS:en istället 
kunde leda till ett rök-begär som inte existerade (Douglas & Free, 2013). 
 
5.2 Information och utbildning  
5.2.1 Handlingsplaner 
Handlingsplaner var en metod som användes i samband med rökavvänjning. Sjuksköterskan 
bistod med en lista på 12 potentiella handlingsplaner som individen kunde välja att använda 
som stöd vid ett rökstopp. De tre handlingsplaner som var mest använda var att bestämma ett 
sluta-röka-datum, göra något annat när begär efter cigaretter uppstår samt att läsa 
information angående rökavvänjning. De två handlingsplaner som användes minst var att 
hitta en sluta-röka-kompis och göra sluta-röka-avtal med en anhörig (De Vries, Eggers & 
Bolman, 2013).  
 
5.2.2 Utbildning om hälsoeffekter av rökning 
Utbildning om hälsoeffekter av rökning var en metod som användes av en sjuksköterska i 
samband med rökavvänjning (Savoy et al., 2014; Walters et al., 2014). Deltagarna blev 
uppmanade att ange hur stor risk de trodde det var att drabbas av olika följdsjukdomar om de 
fortsatte röka, så som cancer, hjärt- och lungsjukdomar. De patienter som var väl medvetna 
om hälsoriskerna med rökning och dess följder, hade större chanser att planera ett rökstopp än 
de som inte var medvetna. Associationen mellan avsikten att sluta röka och riskuppfattningen 
var oberoende av vilken nivå av rökning deltagarna hade (Savoy et al., 2014).  
 
5.2.3 Självhjälpsmaterial 
En vanlig förekommande rökavvänjningsmetod var att sjuksköterskan bistod patienter med 
självhjälpsmaterial (Huang et al., 2015; Lee et al., 2013; Lee et al., 2015; Pardavila Belio et 
al., 2015; Thomas et al., 2015; Walters et al., 2014). Självhjälpsmaterialet innehöll tips och 
råd vid rökstopp (Huang et al., 2015; Pardavila Belio et al., 2015). Patienter som rökte och 
skulle opereras blev tilldelade informationsbroschyrer som handlade om farorna med att röka 
i samband med operation samt om fördelarna med att sluta (Lee et al., 2013; Lee et al., 2015).  
 
5.3 Resultatsammanfattning 
Litteraturstudiens resultat visade på flera olika användbara rökavvänjningsmetoder 
sjuksköterskan kan använda vid patientutbildning. Resultatet visar att olika typer av 
individuellt stöd samt information och utbildning finns till förfogande. Se bilaga 3. Översikt 
över de rökavvänjningsmetoder som återfanns i artiklarna. 
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6. Diskussion 
6.1 Metoddiskussion  
Uppsatsformen som valdes var litteraturstudie. En litteraturstudie är enligt Kristensson (2014) 
den vanligaste formen av uppsats inom området hälso- och vårdvetenskap. Anledningen till 
att välja en litteraturstudie kan vara att det finns ett behov av att sammanställa olika 
forskningsresultat för att på så sätt lösa eller förstå ett kliniskt problem (Kristensson, 2014). 
En vanlig orsak till många olika folkhälsosjukdomar är, som nämnts tidigare, tobaksrökning 
(Patel & Steinberg, 2016). Av den anledningen valdes litteraturstudie som metod för att skapa 
en tydlig överblick och konkreta råd om hur just sjuksköterskan kan hjälpa patienter att uppnå 
en rökfri vardag. En svaghet med vald metod kan enligt Forsberg och Wengström (2015) vara 
att de som utfört litteraturstudien enbart haft tillgång till en begränsad mängd forskning. En 
alternativ metod som hade kunnat användas är en systematisk litteraturstudie, vilken 
innefattar alla relevanta studier. Kristensson (2014) skriver att en systematisk litteraturstudie 
behöver ösa ur så många källor som möjligt och att det skulle resultera i ett alldeles för 
omfattande arbete om en uppsats skulle ha liknande krav.  
 
De två databaserna som användes till denna litteraturstudie var CINAHL och Medline, vilka 
enligt Forsberg och Wengström (2015) är två väl använda databaser som innehåller forskning 
kring omvårdnad. Då ett högt antal träffar uppnåddes i de två databaserna, söktes inte efter 
ytterligare artiklar i annan databas, vilket var planen om inte tillräckligt många träffar hade 
uppnåtts genom CINAHL och Medline. Databasen som då var tänkt att användas var ERIC, 
en databas som handlar om utbildning, lärande och pedagogik. Hade även den databasen valts 
att inkluderats är det rimligt att anta att fler artiklar angående patientutbildning hade 
upptäckts. De två valda databaserna resulterade i artiklar som täckte området bra, därför ses 
ingen förlust i valet att inte använda databasen ERIC.  
 
Forsberg och Wengström (2015) skriver att forskning kan förklaras som en färskvara, att 
forskningsresultat fort blir historia då verksamheter snabbt förändras och att det därför är till 
en fördel att välja forskning som publicerats de senaste tre till fem åren. Att sökningen i 
databaserna valdes att begränsas till fem år kan därför ses som en styrka i litteraturstudien. 
Begränsningen till det engelska språket var nödvändig då övriga språk ej var något som 
bemästrades. Att relevanta artiklar genom denna begränsning gick förlorat är möjligt men då 
den mesta forskningen rapporteras på engelska har det förmodligen inte förändrat resultatet 
nämnvärt.  

Sökorden ”Nurses” och ”Smoking cessation” användes till en början för att genomföra en 
pilotsökning i databaserna. Resultatet från sökningen blev alldeles för bred och skulle heller 
inte lyckas svara mot litteraturstudiens syfte. Majoriteten av artiklarna handlade då om 
utbildningar till sjuksköterskan om rökavvänjning, sjuksköterskans uppfattning om 
rökavvänjning samt om sjuksköterskor som rökte och vad det hade för betydelse vid 
rökavvänjning med patienter. Syftet med pilotsökningen var att identifiera relevanta indexord, 
vilket lyckades, det var med andra ord inte förväntat att finna relevanta artiklar med den 
sökningen. De slutgiltiga sökorden valdes då sjuksköterskans interventioner och utbildning 
till patienter i samband med rökavvänjning, ansågs vara en bra kombination för att kunna 
svara mot syftet. Att sökordet ”Health promotion” inte använts var ett medvetet val, de 
slutgiltiga sökorden ansågs tillsammans kunna resultera i artiklar vilka bestod av 
rökavvänjningsmetoder och därmed resultera i hälsofrämjande arbete. De artiklar som 
framkom vid sökning med de slutgiltiga sökorden innehöll metoder som sjuksköterskan 
använde vid hälsofrämjande arbete, risken att artiklar som skulle kunnat förändra resultatet 
nämnvärt med sökordet ”Health promotion” anses därför liten. Sökordet ”Nursing 
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interventions” användes då definitionen ansågs relevant mot syftet. Definitionen var; 
vetenskapliga åtgärder som används för att gynna patienten på ett förutsagt sätt relaterat till de 
givna målen och diagnosen.  

Sökorden var inte helt identiska i de olika databaserna. Kristensson (2014) förklarar att stora 
databaser använder indexord, vilka är ett slags nyckelord som artiklar blir tilldelade beroende 
på vad artikeln i fråga handlar om. Vidare förklaras att en fritextsökning ibland behöver tas i 
bruk då alla termer och begrepp inte alltid finns indexerade i alla databaser. Då sökningen i 
CINAHL gav relevanta sökträffar, beslutades det att använda liknande sökord i Medline. 
Indexorden ”Nursing interventions” och ”Patient education” fanns inte i Medline, därmed 
blev ”Nursing interventions” en fritextsökning där sista bokstaven ”s” togs bort då det gav fler 
träffar än när sökningen genomfördes med bokstaven. Indexordet ”Patient education” blev i 
Medline ”Patient education as topic”. Fyra artiklar som hittades i CINAHL, återfanns även 
genom databasen Medline. Detta sågs som en styrka i litteraturstudien då det kan indikera att 
sökorden var väl valda i båda databaserna. Inklusions- och exklusionskriterier valdes då 
resultatet inte skulle vara inriktat mot en specifik sjukdom, barn eller gravida kvinnor, utan 
istället vara av mer generell karaktär. Att relevanta artiklar som kunde ha svarat mot studiens 
syfte riskerats att falla bort på grund av dessa begränsningar är mycket möjligt. 

Trovärdigheten i litteraturstudien stärktes genom att kvalitetsgranska samtliga artiklar. På så 
sätt inkluderades enbart artiklar av god kvalitet. Kvalitetsgranskningen genomfördes enskilt 
och diskuterades sedan tillsammans för att komma överens om vilka studier som skulle 
inkluderas. Genom att granskningen genomfördes enskilt och sedan diskuterades, är det 
rimligt att anta att kvalitetsgranskningen var väl utförd och att inkluderade artiklar höll god 
kvalitet. Tio artiklar ansågs uppnå god kvalitet och inkluderades därmed i studien. Tre artiklar 
var av låg kvalitet och blev därmed exkluderade. Studien av De Vries et al. (2013) hade ett 
stort bortfall som genom bortfallsanalys visades vara systematiskt, dvs. en viss grupp 
deltagare hade fallit bort. Då studien i övrigt höll en god kvalitet valdes den att ta med i 
litteraturstudien. Det ses som en styrka att författarna var medvetna om detta och därmed har i 
åtanke att den ej är generaliserbar.  

I litteraturstudien skapades utöver kategorier, även underkategorier för att uppnå god struktur 
i arbetet. Kristensson (2014) skriver att det är ett bra sätt att hjälpa läsaren att hålla fokus.  

Ett etiskt förhållningssätt har använts under litteraturstudiens gång. I enlighet med Forsberg 
och Wengström (2015) inkluderades enbart studier vilka hade fått etiskt tillstånd eller innehöll 
noggranna etiska överväganden. Egna åsikter och förkunskaper åsidosattes och samtliga 
resultat från studierna presenteras i denna litteraturstudie.  
 
Validitet är ett begrepp inom forskning som innebär förmågan att undersöka det som avses 
undersökas (Kristensson, 2014). Litteraturstudiens frågeställning och syfte fanns under 
studiens gång alltid nära till hands, för att på så vis avgöra hurvida tänkbart material svarade 
mot studiens syfte eller ej. Validiteten anses därmed vara hög i denna litteraturstudie, 
eftersom resultatet svarade mot studiens syfte. Reliabilitet är ett annat grundläggande begrepp 
och kan förklaras vid reproducerbarhet (Kristensson, 2014). Det kan handla om att en 
utomstående person vill utföra denna litteraturstudie igen och det är då av stor vikt att 
urvalsprocessen är väl beskriven för att detta ska vara möjligt. Genom väl utarbetade 
sökmatriser och väl beskriven urvalsprocess, anses reliabiliteten i denna litteraturstudie vara 
hög. 
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6.2 Resultatdiskussion 
Resultatet visade att sjuksköterskan hade många alternativa metoder inom patientutbildning 
att använda som stöd vid rökavvänjning. För att underlätta för läsaren, strukturerades 
resultatdiskussionen enligt de kategorier som framkom utifrån den integrerade analysen. 
Diskussionen avslutas sedan med en punkt som handlar om genusperspektiv.  
 
6.2.1 Individuellt stöd 
Resultatet i denna litteraturstudie visade att rådgivning var en metod som användes av 
sjuksköterskor i samband med rökavvänjning (Huang, Jiao, Zhang, Lei & Zhang, 2015; Lee et 
al., 2013; Lee et al, 2015; Mujika et al., 2014; Pardavila Belio et al., 2015; Thomas et al., 
2015; Walters et al., 2014). Studien av Zanis et al. (2011) stärker resultatet då den visar att 
rådgivning av en sjuksköterska var en effektiv metod att använda i samband med 
rökavvänjning. Det är rimligt att anta att sjuksköterskan istället för rådgivning, bör använda 
motiverande samtal i mötet med patienter som inte är motiverade att sluta röka, vilket var 
ytterligare en metod som framkom i litteraturstudien (Huang et al., 2015; Mujika et al., 2014; 
Pardavila Belio et al., 2013). Studien av Piñero et al. (2016) styrker antagandet då den betonar 
vikten av att hjälpa rökare att bli motiverade att sluta och att det ökar chanserna till en lyckad 
rökavvänjning. Då personer med eftergymnasial utbildning röker i mindre utsträckning än de 
som enbart hade förgymnasial och gymnasial utbildning (Folkhälsomyndigheten, 2017), är 
det av stor vikt att sjuksköterskan arbetar personcentrerat med rådgivningen. Genom att göra 
det är det rimligt att anta att den blir begriplig för samtliga patienter och då resulterar i en 
ökad motivation att sluta röka. 
 
En fråga som kan ställas är om framtidens rökavvänjningsmetoder kommer bli allt mer 
teknologiska och nätbaserade. Resultatet i denna litteraturstudie visade att SMS var en 
uppskattad metod att använda vid rökavvänjning, att den lättillgängliga mobiltelefonen gjorde 
rökavvänjning till en smidig process (Douglas & Free, 2013). Liknande resultat återfinns i 
studien av Müssener, Bendtsen, Mc Cambridge och Bendtsen (2016) och kan därmed stärka 
att SMS är en relevant metod att använda vid rökavvänjning. Det är rimligt att anta att 
sjukvården inom en snar framtid kommer att i en allt större utsträckning erbjuda 
rökavvänjningsstöd genom appar på mobiltelefoner.  
 
Enligt SSF (2012) är ett av sjuksköterskans grundläggande ansvarsområde att främja hälsa. 
Genom att sjuksköterskan använder metoderna rådgivning, motiverande samtal och/eller SMS 
arbetar sjuksköterskan hälsofrämjande, eftersom de används i syfte att hjälpa en individ med 
ett rökstopp. Det är rimligt att anta att dessa individuella stöd ger människor möjlighet att öka 
kontrollen över samt att förbättra sin hälsa, vilket enligt WHO (1986) är det som 
hälsofrämjande arbete handlar om.  
 
6.2.2 Information och utbildning 
Resultatet i litteraturstudien visade att utbildning av en sjuksköterska om hälsoeffekter vid 
rökning var en metod att använda vid rökavvänjning (Savoy et al., 2014; Walters et al., 2014). 
En artikel från Florida stärker detta resultat då deras studie visade att de personer som hade 
hög motivation att sluta röka visade högre nivåer av riskuppfattning kring rökningens möjliga 
följdsjukdomar. Likväl visade resultatet ett samband mellan låg riskuppfattning och låg 
motivation för att sluta röka (Williams, Herzog & Simmons, 2011). Det är rimligt att anta att 
vissa individer blir avskräckta av informationen sjuksköterskan ger om hälsoeffekterna vid 
rökning, istället för att bli motiverade att sluta röka. En lösning på det skulle kunna vara att 
sjuksköterskan ber patienten om lov innan information och råd ges, vilket stöds av Österlind-
Efraimsson (2013) som skriver att sjuksköterskan visar respekt för patientens autonomi 
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genom att göra detta. Patienten får på så vis chansen att avgöra hurvida informationen 
kommer påverka just den individen. Antingen motiverar det till att sluta röka, eller så tänker 
individen istället att det ändå inte spelar någon roll och att skadan redan är skedd. 
 
En fråga som kan ställas är om individer som röker är medvetna om vilka risker de utsätter 
omgivningen för när de röker på allmänna platser. Att utbilda individer angående 
hälsoeffekter vid rökning kan anses vara av stor betydelse då WHO (2017) skriver att 
omkring 890 000 människor runt om i världen dör varje år av passiv rökning. Det kan 
därmed, både för deras egen skull men även för andra personer i miljön runt omkring, anses 
vara viktigt att informera och utbilda rökare angående de risker som beteendet för med sig. 
Att utbilda individen blir därför främjande för hela samhällets hälsa. Enligt SSF (2014) delar 
sjuksköterskan ansvar med samhället för att främja och initiera insatser som tillgodoser 
sociala behov och hälsa hos allmänheten, vilket kan indikera att utbildning om hälsoeffekter 
vid rökning är en metod som bör användas i det hälsofrämjande arbetet vid rökavvänjning.   
 
Genom att sjuksköterskan ger information angående potentiella handlingsplaner, utbildar 
patienten om hälsoeffekter vid rökning och/eller delar ut självhjälpsmaterial, är det rimligt att 
anta att individen kommer ställa sig mer kritisk till beteendet och att deras samarbete kommer 
leda till att individen finner strategier som leder till ett rökstoppsförsök. WHO (2016) betonar 
vikten av att människor behöver information, färdigheter och kunskap för att kunna göra 
hälsosamma val i livet, vilket kan stärka att dessa tre metoder är relevanta att använda inom 
sjuksköterskans hälsofrämjande arbete. 
 
6.3 Genusperspektiv 
Fördelningen av män och kvinnor var relativt lika i de flesta studier, med undantag i två 
stycken. I studien av Huang et al. (2015), vilken genomfördes i Kina, var andelen män 87,5 
procent, vilket var högre än andelen kvinnor på 12,5 procent. Studien av Zhang, Ou och Bai 
(2011) visar att 7 procent av kvinnopopulationen i Kina röker, mot 61 procent av alla män. 
Detta kan förklara snedfördelningen av könen i studien av Huang et al. (2015) och tyder på 
att fördelningen ändå speglar andelen manliga och kvinnliga rökare i Kina. I studien av 
Mujika et al. (2014) deltog enbart kvinnor, vilka arbetade som sjuksköterskor på sjukhuset. 
Det är rimligt att anta att sjuksköterskeyrket i Spanien är kvinnodominerat och att det därmed 
även i denna studie speglar fördelningen mellan könen i populationen.  
 
7. Slutsats och klinisk nytta 
Litteraturstudien resulterade i flera metoder inom patientutbildning sjuksköterskan kan 
använda vid rökavvänjning; olika typer av individuellt stöd samt information och utbildning. 
Eftersom ingen person är den andre lik, är det rimligt att anta att det bästa för att uppnå en 
lyckad rökavvänjning är att individanpassa valet av metoder och kombinera dessa utifrån den 
aktuella individen. Sjuksköterskans hälsofrämjande arbete bör vara högt prioriterat i det 
dagliga arbetet. För att på ett smidigt och effektivt sätt kunna vägleda patienter under deras 
rökavvänjning behöver sjuksköterskan kunskap om de olika metoder som finns till 
förfogande. Sjuksköterskan och patienten kan då tillsammans hitta en eller flera metoder som 
skulle passa för just den individen.  

8. Förslag till fortsatt forskning  
Vidare forskning angående sjuksköterskors upplevelser av att använda olika 
rökavvänjningsmetoder på en specifik mottagning/avdelning skulle vara intressant och 
resultera i en vinkel som annars inte verkar vara vanligt förekommande inom området. 
Motiverande samtal kan vara en bra metod att använda på en avdelning där patienter har 
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längre vårdtider, medan metoden möjligen inte är lika lämpad inom akutsjukvården, där 
istället kort rådgivning, utbildning om hälsoeffekter vid rökning eller att bistå med 
självhjälpsmaterial kan vara mer lämpade metoder. En forskning som exempelvis baseras på 
sjuksköterskans upplevelser av rökavvänjningsmetoder inom akutsjukvården respektive en 
geriatrisk avdelning vore intressant. Denna typ av forskning skulle kunna resultera i mer 
anpassade metoder för en specifik typ av avdelning eller mottagning, vilket säkerligen skulle 
resultera i en mer effektiv rökavvänjning.  
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träffar 

 

 
Lästa titlar 

 
Lästa 

abstrakts 

 
Läst hela 
artiklar  

 
Artiklar till 

studien 

170829 
12:31 

S1”Nursing interventions” 
(CINAHL Headings) 

 6370     

 S2 ”Patient education” 
(CINAHL Headings) 

 54,497     

S3 ”Smoking cessation” 
(CINAHL Headings) 

 15,952     

S4 
S1 OR S2 

 60,189     

S5 
S3 AND S4 

- Peer review 
- English 
- 2012-2017 

197 197 23 7  5 
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Datum/tid 

 
Sökord 

 
Begränsningar 

 
Antal 
träffar 

 

 
Lästa titlar 

 
Lästa 

abstrakts 

 
Läst hela 
artiklar  

 
Artiklar till 

studien 

170829 
12:15 

S1 ”Nursing intervention” 
(fritextsökning)  

 30,775     

 S2 ”Patient education as topic” 
(MeSH) 

 77,469     

S3 ”Smoking cessation” 
(MeSH) 

 24,155     

S4 
S1 OR S2 

 105,934     

S5 
S3 AND S4 

- English 
- 2012-2017 

317 317 75 12  10  



 
 Bilaga 2, Artikelmatris. 

Författare, artikelns 
titel, tidsskrift och land. 

Syfte Metod Värdering Resultat 

1.  
De Vries, H., Eggers, 
S.M., & Bolman, C. 
(2013).  
 
”The role of action 
planning and plan 
enactment for smoking 
cessation” 
 
BMC public health, 13(1), 
393-403.  
 
 
Nederländerna   

Syftet var att undersöka 
handlingsplaners roll och 
deras koppling till 
rökstoppsförsök.  
 

Kvantitativ metod med 
icke-experimentell design. 
 
Population 
Inklusionskriterier: 
Personer som varit rökare i 
mer än 5år och var villiga 
att sluta inom 1år.  
 
Urval 
Bekvämlighetsurval. 
Deltagare: n= 1005. 
Bortfall: n= 603. 
Medelålder: 38,8år  
Män: 32% 
Kvinnor: 68% 
 
Datainsamlingsmetod 
Frågeformulär. 
 
Analysmetod 
Statistisk analys. 

Styrkor  
Lämplig metod mot syftet. 
Stort urval. 
Gav förslag till vidare 
forskning. 
Bortfallsanalys. 
Validiteten diskuteras.  
 
 
Svagheter  
Stort bortfall. 
Ej generaliserbar. 
Deltagarna fick betalt för 
att delta. 
Urvalsförfarandet var 
dåligt beskrivet. 

Metoder vid 
rökavvänjning:   
- Handlingsplaner 
 
Tre av de mest populära 
planerna var att läsa 
information om 
rökavvänjning, bestämma 
ett specifikt sluta-röka-
datum samt att göra något 
annat när begär efter 
cigaretter uppstår. 
 
De minst populära 
planerna var att hitta en 
kompis att sluta röka 
tillsammans med, samt att 
göra överenskommelse 
angående rökstopp med 
personerna du bor ihop. 



Bilaga 2, Artikelmatris.  
Författare, artikelns 

titel, tidsskrift och land. 
Syfte Metod Värdering Resultat 

2.  
Douglas, N. & Free, C. 
(2013).  
 
”´Someone batting in my 
corner´: experiences of 
smoking-cessation support 
via text message” 
 
British journal of general 
practice, 616(63), 768-
776.  
 
 
Storbritannien 

Syftet var att utforska 
deltagarnas upplevelser av 
txt2stop-interventionen. 

Kvalitativ metod med 
deskriptiv design. 
 
Population:  
Alla deltagare som gav 
feed-back och var med i 
ursprungsstudien.  
 
Urval: 
Strategiskt urval. 
Deltagare: n = 25 
Kvinnor: n= 13 
Män: n= 12 
Ålder: 20-61år 
 
Datainsamlingsmetod: 
Telefonintervjuer.  
Texter. 
 
Analysmetod: 
Innehållsanalys. 

Styrkor  
Citat stärker resultatet. 
Forskaren var blindad.  
Både de personer som 
slutat röka och inte 
intervjuades.  
Datamättnad  
 
Svagheter  
Oklarhet kring bortfall. 
Deltagarna fick pengar för 
att delta.  
Telefonintervju. 

SMS var ett accepterat 
och lätt sätt att få 
rökavvänjningsstöd på.  
 
En påminnelse om att de 
höll på att sluta röka och 
varför samt hälsovinsterna 
vid ett rökstopp. 
 
SMS:en gav deltagarna 
känslomässigt stöd.  
 
Minskade känslan av att 
vara isolerad under tiden 
de försökte sluta röka. 
 
Vissa deltagare 
rapporterade att sms:en 
kunde göra så de kände 
begär efter cigaretter. 
 



Bilaga 2, Artikelmatris.  
Författare, artikelns 

titel, tidsskrift och land. 
Syfte Metod Värdering Resultat 

3.  
Huang, F.F., Jiao, N.N., 
Zhang L.Y., Lei, Y., & 
Zhang, J.P. (2015).  
 
”Effects of a family-
assisted smoking cessation 
intervention based on 
motivational interviewing 
among low-motivated 
smokers in China” 
 
Patient education and 
counceling, 98(8), 984-
990.  
 
 
Kina   

Syftet var att 
utvärdera effekten 
av familjeassisterad 
rökavvänjnings-
intervention 
baserad på 
motiverande 
samtal, hos 
lågmotiverade 
rökare i Kina.  
 

Kvantitativ metod med experimentell 
design. 
 
Population 
Inklusionskriterier: > 18år, lägsta 
utbildningsnivån 6:e klass, kinesiskt tal, ha 
en mailadress och telefonnummer, rökt 
minst fem cigaretter de senaste sju 
dagarna, icke motiverade att sluta röka. 
 
Exklusionskriterier: De som deltagit i 
andra rökavvänjningsprogram, de som har 
psykiska problem eller problem med 
alkohol och droger. 
 
Urval 
Slumpmässigt urval. 
Deltagare: n= 159. IG: n= 77. CG: n= 82.  
Män: IG = 87,5%. CG = 89,5%. 
Bortfall: n= 11. 
Medelålder: IG: 47,1år. CG: 49,63 år. 
 
Datainsamlingsmetod 
Frågeformulär. 
Biokemiskt test. 
 
Analysmetod 
Statistisk analys. 

Styrkor  
Testad i pilotstudie. 
RCT-studie. 
Lågt bortfall.  
Powerberäkning 
genomförd. 
Tidigare forskning 
stödjer resultatet.  
Validiteten 
diskuteras.   
Reliabiliteten 
beräknad.  
 
 
Svagheter 
Bortfallsanalys 
saknas. 
 

Metoder vid 
rökavvänjning:   
- Motiverande samtal. 
- Självhjälpsmaterial. 
- Rådgivning (5A).  
  
 
 



Bilaga 2, Artikelmatris. 
Författare, artikelns 

titel, tidsskrift och land. 
Syfte Metod Värdering Resultat 

4.  
Lee, S.M., Landry, J., 
Jones, P.M., Buhrmann, 
O., & Morley Forster P. 
(2013).  
 
”The effectiveness of a 
perioperative smoking 
cessation programme: A 
randomized clinical trial” 
 
Anesthesia and analgesia, 
117(3), 605-613.  
 
 
Canada   

Syftet var att testa 
hypotesen att 
preoperativa 
rökavvänjnings-
interventioner hos 
patienter som skall 
genomgå en 
operation, inledda 
minst tre veckor 
innan operation, 
skulle minska 
nikotinanvändningen 
24 timmar innan 
operation.  
 
Det andra syftet var 
att jämföra antalet 
intraoperativa och 
akut-postoperativa 
komplikationer, 
längden på vistelsen 
på postoperativa 
enheten och antal 
deltagare som 
lyckats med 30-
dagars 
avhållssamhet.  
 

Kvantitativ metod med 
experimentell design. 
 
Population  
Inklusionskriterier:  
Dagligrökare (>2st cigaretter om 
dagen, rökt minst de sju senaste 
dagarna), >18år, personer som var 
skrivna på kliniken minst 3 
veckor före operation. Alla typer 
av planerade operationer.  
 
Exklusionskriterier:  
<18år, gravida, ammande kvinnor, 
personer som inte kunde engelska 
språket, aktivt deltagande i annat 
rökavvänjningsprogram, 
oförmåga att godkänna deltagande 
pga allvarlig psykisk sjukdom 
eller demens, personer med allergi 
mot nikotinersättnings-produkter, 
personer med instabil angina eller 
instabil arytmi. 
 
Urval 
Slumpmässigt urval. 
Deltagare: n=168 (IG: n= 84 & 
CG: n= 84). 
Bortfall: n=18.  

Styrkor  
RCT-studie. 
Powerberäkning.   
Ger förslag till vidare 
forskning. 
Tydliga inklusions- och 
exklusionskriterier. 
 
Svagheter  
Uppföljning via 
telefonkontakt. 

Metoder som 
användes:  
- Rådgivning.  
- Självhjälpsmaterial. 
 
Information om faror 
med att röka i samband 
med operation, samt 
fördelar med att sluta.  
 
 



Medelålder: IG: 48år. CG: 47år. 
Antal kvinnor: 51 % (IG) och 58 
% (CG) 
 
Datainsamlingsmetod: 
Frågeformulär.  
Biokemiskt test. 
Uppföljning via telefonkontakt. 
 
Analysmetod: 
Statistisk analys. 

 
 
 



Bilaga 2, Artikelmatris.  
Författare, artikelns 

titel, tidsskrift och land. 
Syfte Metod Värdering Resultat 

5.  
Lee, S.M., Landry, J., 
Jones, P.M., Buhrmann, 
O., & Morley Forster P. 
(2015).  
 
”Long-term quit rates after 
a perioperative smoking 
cessation randomized 
controlled trial” 
 
Anesthesia and analgesia, 
120(3), 582-587.  
 
 
Canada   

Syftet var att 
fastställa antalet 
långvariga 
rökstopp efter ett 
rökavvänjnings-
program i 
samband med 
operation och 
prediktorerna för 
ett lyckat 
rökstopp. 

Kvantitativ metod med experimentell 
design. 
 
Population  
Inklusionskriterier:  
Dagligrökare (>2st cigaretter om dagen, 
rökt minst de sju senaste dagarna), 
>18år, personer som var skrivna på 
kliniken minst 3 veckor före operation. 
Alla typer av planerade operationer.  
 
Exklusionskriterier:  
<18år, gravida, ammande kvinnor, 
personer som inte kunde engelska 
språket, aktivt deltagande i annat 
rökavvänjningsprogram, oförmåga att 
godkänna deltagande pga allvarlig 
psykisk sjukdom eller demens, personer 
med allergi mot nikotinersättnings-
produkter, personer med instabil angina 
eller instabil arytmi. 
 
Urval 
Slumpmässigt urval. 
Deltagare: n=127 (IG: n= 67 & CG: n= 
60). 
Bortfall: n=41.  
Medelålder: IG: 48år. CG: 49år. 
Antal kvinnor: 55 % (IG) och 62 % 

Styrkor 
RCT-studie 
Lågt bortfall.   
Tydliga inklusions- 
och 
exklusionskriterier. 
 
Svagheter 
Uppföljning via 
telefonkontakt. 

 Metoder som användes:  
- Rådgivning. 
- Självhjälpsmaterial. 
 
Information om faror med 
att röka i samband med 
operation, samt fördelar 
med att sluta.  
 
 
 



(CG) 
 
Datainsamlingsmetod: 
Uppföljning via telefonkontakt. 
 
Analysmetod: 
Statistisk analys. 



Bilaga 2, Artikelmatris.  

Författare, artikelns 
titel, tidsskrift och land. 

Syfte Metod Värdering Resultat 

6.  
Mujika, A., Forbes, A., 
Canga, N., De Irala, J., 
Serrano, I., Gascó, P., & 
Edwards, M. (2014).  
 
”Motivational 
interviewing as a smoking 
cessation strategy with 
nurses: An exploratory 
randomised controlled 
study” 
 
International journal of 
nursing studies, 51(8), 
1074-1082.  
 
 
Spanien   

Syftet var att testa 
effektiviteten, 
godtagbarheten och 
genomförbarheten av 
en 
rökavvänjningsmetod 
baserad på 
motiverande samtal 
med sjuksköterskor.  
 

Kvantitativ metod med 
experimentell design. 
 
Population 
Inklusionskriterier: 
Sjuksköterskor som rökte som 
arbetade på sjukhuset.  
 
Urval 
Slumpmässigt urval. 
Deltagare: n= 30. 
(IG: n= 15. CG: n=15). 
Kvinnor: n= 30 
Bortfall: n= 0 
Medelålder: 40,9år (IG). 39,4år 
(CG).  
 
Datainsamlingsmetod 
Frågeformulär.  
Biokemiskt test.  
 
Analysmetod 
Statistisk analys. 

Styrkor  
RCT-studie. 
Dubbelblindad. 
Tydliga tabeller. 
Inga bortfall. 
Ger förslag till fortsatt 
forskning. 
Power. 
Validiteten diskuteras.  
 
Svagheter  
Litet urval och enbart 
kvinnor. 

Metoder som 
användes:  
- Motiverande samtal. 
- Rådgivning (5A).  
 
Motiverade samtal 
ansågs av deltagarna 
som en positiv 
upplevelse, samtalet 
fick deltagarna att tro 
att det var möjligt att nå 
deras mål att sluta röka.  
 
 
 
 
 
 
 



Bilaga 2, Artikelmatris.  
Författare, artikelns 

titel, tidsskrift och land. 
Syfte Metod Värdering Resultat 

7.  
Pardavila Belio, M.I., 
García Vivar, C., Pimenta, 
A.M., Canga Armayor, A., 
Pueyo Garrigues, S., & 
Canga Armayor, N. 
(2015).  
 
”Intervention study for 
smoking cessation in 
Spanish college students: 
pragmatic randomized 
controlled trial”  
 
Addiction, 110(10), 1676-
1683.  
 
 
Spanien   

Syftet var att 
utvärdera effekten 
av en sjuksköterske-
intervention som 
syftade till att hjälpa 
högskolestudenter 
att sluta röka. 

Kvantitativ metod med 
experimentell design. 
 
Population  
Inklusionskriterier: Studenter 
inskrivna i grund- eller 
masterutbildning på universitetet. 
18-24år. Rökt minst en cigarett/v i 
sex månader.  
 
Exklusionskriterier: 
Före-detta rökare.  
 
Urval 
Randomiserat urval.  
Deltagare: n= 255. 
(IG: n = 133. CG: n = 122). 
Bortfall: n=30. 
Medelålder: 20,1år (IG) och 20,5år 
(KG).  
 
Datainsamlingsmetod 
Intervjuer.  
Frågeformulär. 
Biokemiskt test. 
 
Analysmetod 
Statistisk analys. 

Styrkor 
RCT-studie. 
Lämplig metod för syftet. 
Ger förslag till framtida 
forskning.  
Powerberäkning.  
 
Svagheter 
Saknar bortfallsanalys. 

Metoder som 
användes:  
- Motiverande samtal.  
- Självhjälpsmaterial.  
- Rådgivning. 
 
 



Bilaga 2, Artikelmatris.  
Författare, artikelns 

titel, tidsskrift och land. 
Syfte Metod Värdering Resultat 

8.  
Savoy, E., Reitzel, L.R., 
Scheuermann, T.S., 
Agarwal, M., Mathur, C., 
Choi, W.S., & Ahluwalia, 
J.S. (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 undersöka 
associationen mellan 
riskuppfattningar om 
rökning och avsikten 
att sluta. 

Kvantitativ metod med icke-
experimentell design. 
 
Population  
Inklusionskriterier: Afro-
amerikan, >25år, varit rökare 
minst ett år, rökt minst 100 
cigaretter under sitt liv, rökt 
minst fyra dagar den senaste 
månaden samt ej ha deltagit i 
någon rökavvänjningsbehandling 
de senaste 30 dagarna.  
 
Urval 
Stratifierat urval. 
Urval: n = 2376 
Bortfall: n= 102 
Icke-daglig rökare: n= 1133 
Daglig rökare: n= 556 
Måttliga/tung-rökare: n= 585 
Män: 42,3%  
Medelålder: 43år.  
 
Datainsamlingsmetod 
Enkäter.  
 
Analysmetod 
Statistisk analys. 

Styrkor  
Könsfördelning redovisat. 
Lämplig design utifrån 
syftet.  
Stort urval. 
Litet bortfall. 
Bortfallsanalys.  
Tidigare forskning stödjer 
resultatet.  
 
Svagheter  
Ej generaliserbar till andra 
etniska minoriteter.  
 
 

Metoder som användes:  
- Utbildning hälsoeffekter. 
 
Riskuppfattningen om 
rökning var associerad till 
en avsikt att sluta röka.  
 
 



Bilaga 2, Artikelmatris.  
Författare, artikelns 

titel, tidsskrift och land. 
Syfte Metod Värdering Resultat 

9.  
Thomas, D.P., Bennet, 
P.T., Briggs, V.L., 
Couzos, S., Hunt, J.M., 
Panaretto, K.S., ... 
Borland, R. (2015). 
 
”Smoking cessation advice 
and non-pharmacological 
support in a national 
sample of Aboriginal and 
Torres Strait Islander 
smokers and ex-smokers” 
 
Medical journal of 
australia, 202(10), 73-77.  
 
 
Australien   
 

Syftet var att beskriva 
vilka rökavvänjnings-
interventioner rökare och 
före detta rökare fått från 
hälso- och 
sjukvårdspersonal och dess 
association med 
rökstoppsförsök.  
 

Kvantitativ metod med 
icke-experimentell design. 
 
Population  
Inklusionskriterier: Vuxna 
rökare eller före-detta 
rökare (som slutat <12 
månader tillbaka). 
 
Exklusionskriterier: Yngre 
än 18år, inte bodde i 
området, personal från 
ACCHS och personer som 
inte skulle kunna fullfölja 
studien.  
 
Urval 
Icke-slumpmässigt urval. 
N= 1721. 
Män: 52%. 
 
Datainsamlingsmetod 
Enkäter. 
Intervjuer.  
 
Analysmetod 
Statistisk analys. 

Styrkor  
Lämplig metod för syftet.  
Stort urval. 
Tidigare forskning styrker 
resultatet.  
Tydliga tabeller.  
 
Svagheter  
Bortfallsredovisning 
saknas. 
Urvalet genomfördes i 
samarbete med ACCHS. 
 
 

Metoder som användes:  
- Rådgivning. 
- Självhjälpsmaterial.  
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titel, tidsskrift och land. 
Syfte Metod Värdering Resultat 

10.  
Walters, E.L., Reibling, 
E.T., Willber, S.T., 
Sullivan, A.F., Gaeta, T.J., 
Camargo, C.A., … 
Boudreaux, E.D. (2014).  
 
”Emergency department 
provider preferences 
related to clinican practice 
guidelines for tobacco 
cessation: a multicenter 
survey”  
 
Academic emergency 
medicine, 21(7), 785-793.  
 
 
USA  
 

Syftet var att fastställa 
vilka rökavvänjnings-
metoder som användes och 
föredrogs av personal på 
akutmottagningarna.  
 

Kvantitativ metod med 
icke-experimentell design. 
 
Population  
Inklusionskriterier: 
Vårdpersonal som 
arbetade minst 50 % på en 
akutmottagning.  
 
Urval 
Icke-slumpmässigt urval. 
Studiegrupp: n = 1246. 
Bortfall: n= 446. 
Män: 44 %. 
Medelålder: 37år. 
 
Datainsamlingsmetod 
Enkäter.  

Analysmetod 
Statistisk analys.  

Styrkor 
Lämplig metod mot syftet. 
Testad i pilotstudie. 
Tidigare forskning stödjer 
resultatet.  
Ger förslag till framtida 
forskning.  
Tydliga tabeller.  
 
Svagheter 
Stort bortfall. 
Ej generaliserbar. 

Metoder som användes: 
- Rådgivning (5A).  
- Självhjälpsmaterial.  
 
 
 



 
Bilaga 3, Översikt över de rökavvänjningsmetoder som återfanns i artiklarna. 

 
 
 
 

Artikel Individuellt stöd Information och utbildning 

  
Rådgivning 

 
Motiverande 

samtal 

 
SMS 

 
Handlingsplaner   

 
  Utbildning om 
hälsoeffekter av 

rökning  

 
 Självhjälps-

material 

De Vries et al. (2013)    x   
Douglas och Free (2013)   x    

Huang et al. (2015) x x    x 
Lee et al. (2013) x     x 

Lee et al. (2015) x     x 
Mujika et al. (2014) x x     

Pardavila-Belio et al. (2015) x x    x 
Savoy et al. (2015)     x  

Thomas et al. (2015) x     x 

Walters et al. (2014)  x    x x 
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