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Sammanfattning 
 

Bakgrund: Rökning är en av de mest kända riskfaktorerna för att utveckla ohälsa och 

långvarig rökning kan leda till allvarlig sjukdom. Vistelse på sjukhus kan ses som ett 

värdefullt tillfälle att hjälpa patienter att bli rökfria. Känslan av att själv kunna ta kontroll och 

påverka har fundamental betydelse för hur individen upplever sin situation och sin hälsa. Då 

blir individen mer benägen att vidta egenvårdsåtgärder. Syfte: Att belysa vilka faktorer som 

påverkar sjuksköterskans rökavvänjningsarbete inom slutenvården. Metod: En systematisk 

litteraturstudie där aktuell forskning söktes i databaserna Cinahl, PsychINFO och PubMed. 

Det resulterade i åtta kvantitativa och två kvalitativa artiklar som kvalitetsgranskades. Analys 

genomfördes med både latent och manifest innehållsanalys. Resultat: Sex huvudgrupper 

identifierades; osäkerhet, ansvar, utbildning, sjuksköterskans rökning, policys och 

prioritering. Resultatet diskuterades utifrån Dorothy Orems egenvårdsteori. Slutsats: Trots att 

sjuksköterskor anser att det är viktigt med hälsofrämjande arbete prioriteras inte 

rökavvänjningsinsatser. För att rökavvänjningsarbetet ska utvecklas krävs att ledningen är 

tydlig med att det är en prioriterad uppgift och att utbildning är viktig. Genom fördjupade 

kunskaper ökar motivationen och självförtroendet hos sjuksköterskorna i det hälsofrämjande 

arbetet vilket på sikt ger en värdefull vinst. Rökfria sjuksköterskor prioriterar rökavvänjning 

mer än sjuksköterskor som röker. 

 

Nyckelord: rökavvänjning, sjuksköterskor, slutenvård 
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INLEDNING 
 

Landstinget i Kalmar län har tagit beslutet att vara ett tobaksfritt landsting. På länssjukhuset  

säljs inga tobaksprodukter och ingen tobaksanvändning på arbetstid eller i landstingets 

personalkläder tillåts. Inom den somatiska vården är rökrummen borttagna sedan länge så alla 

måste gå ut om de vill röka. Det är sällsynt att vårdpersonal bistår med hjälp till patienten som 

vill ut och röka. Det visar tydligt vilken inställning som gäller till tobaksbruk både hos 

patienter och hos personal.  

 

Vistelse på sjukhus kan ses som ett värdefullt tillfälle att hjälpa patienter som röker att bli 

rökfria. Både orsaken till att patienten vårdas inneliggande på sjukhus, enhetens policy med 

rökförbud på avdelningen samt motivation från vårdpersonalen kan hjälpa patienten i dennes 

försök att sluta röka. 

 

I vårt arbete på kirurgkliniken möter vi flertalet patienter som utvecklat sjukdom till följd av 

rökning men som fortsätter att röka trots att det försämrar sjukdomens prognos. Vi upplever 

inte att tillräckligt med fokus och resurser läggs på att erbjuda och hjälpa patienten med 

rökavvänjning. Sjuksköterskan har ett hälsofrämjande ansvar och borde arbeta mer med detta 

enligt vår åsikt. Rökavvänjningsinsatserna skiljer sig en hel del beroende på olika klinikers 

policy vad det gäller rökavvänjning och rökstopp inför eventuell behandling och därmed hur 

mycket utbildning vårdpersonalen får inom ämnet.   

 

BAKGRUND 
 

Rökning och dess negativa effekt 
Rökning ses som en av de största riskerna för ohälsa och det är känt att  långvarig rökning kan 

leda till allvarlig sjukdom (Ringsberg, 2011). Tobak är den överlägset mest betydande faktorn 

till att utveckla ohälsa samt leda till förtida död och den utgör en större riskfaktor än andra 

levnadsvanor tillsammans (Gilljam, 2012; Holm-Ivarsson, Hjalmarsson & Pantzar, 2012). 

Flertalet människor som röker hamnar i ett långt lidande till följd av kroniska sjukdomar. 

Även om rökningen bara sker sporadiskt eller om människan utsätts för passiv rökning löps 

risk för att utveckla sjukdom till följd av rökningen (Holm-Ivarsson et al., 2012). Cigaretten är 

den farligaste tobaksprodukten och de som inhalerar tobaksröken utsätts för den största risken 
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(Gilljam, 2012). Debutålder, antal rökta cigaretter per dag och antal år som rökare har starkt 

samband med risken för att drabbas av sjukdom (Gilljam, 2012; Holm-Ivarsson et al., 2012). 

 

Rökning minskar fertiliteten hos både kvinnor och män och rökande män löper dubbelt så stor 

risk att drabbas impotens. Rökning har också negativ inverkan vid graviditet och ökar risken 

för komplikationer under denna fas (Holm-Ivarsson et al., 2012). 

 

Rökningens effekt liknar den som utlöses vid stress. Hjärtfrekvens och blodtryck stiger samt 

att det kan påvisas en ökning av cortisol. Majoriteten av rökare upplever att rökning har en 

lugnande effekt. Då rökning sker i stressiga situationer upplevs det bidra till minskad stress 

och hjälp med att hantera situationen. Rökning upplevs också dämpa dåligt humör vilket kan 

härledas till att det minskar nikotinabstinensen (Holm-Ivarsson et al., 2012).  

 

Rökvanor hos individen påverkas i hög grad av olika faktorer såsom utbildningsnivå och 

socioekonomiska förhållande. Hos personer med lägre utbildning och sämre ekonomi är 

rökfrekvensen betydligt högre. Andelen rökare hos psykiskt sjuka är betydligt högre än hos 

befolkningen i övrigt.  Det är mest frekvent hos dem med schizofreni och alkoholberoende 

(Holm-Ivarsson et al., 2012). 

 

Rökrelaterade sjukdomar 
Rökning är en dominerande orsak till ett flertal folksjukdomar. Kroppen klarar ofta att stå 

emot rökningens negativa effekter i många år men efter 25-30 års rökande uppkommer 

sjukdomar som ses vara tobaksrelaterade. Hjärt-kärlsjukdom, cancer och lungsjukdom är de 

vanligaste rökrelaterade sjukdomarna (Gilljam, 2012). Rökare har 2-3 gånger så hög risk att 

drabbas av hjärtinfarkt som icke rökare och aortaanerysm samt akuta hjärtrubbningar med 

dödlig utgång bedöms till 60 % bero på rökning (Holm-Ivarsson et al., 2012). 

Lungcancer, magsäckscancer, munhålecancer, njurcancer, bukspottkörtelcancer och 

livmoderhalscancer är cancersjukdomar som har stark koppling till rökning. En annan 

cancerdiagnos som också kopplas till rökningen är blåscancer (Holm-Ivarsson et al., 2012.) 

Den rökningsrelaterade blåscancern fortsätter att öka vilket gör att belastningen på sjukvården 

hela tiden blir större. Det har visat sig vara den dyraste sjukdomen från diagnos till död på så 
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sätt att det är ett stort antal patienter som överlever mer än 5 år och många får tumörrecidiv 

(Guzzo, Hockenberry, Mucksavage, Bivalacqua & Schoenberg, 2012).  

Lungsjukdomar så som astma, kronisk bronkit och andra luftvägsbesvär utvecklas till största 

delen till följd av rökning och är en av de vanligaste sjukskrivningsorsakerna i Sverige 

(Holm-Ivarsson et al., 2012). 

Rökning har visat sig kunna bidra till människors psykiska ohälsa och rökare upplever mer 

stress och negativa känslor. Depression är vanligare hos rökare än icke rökare och hos 

rökande kvinnor är panikångest mer frekvent (Holm-Ivarsson et al., 2012).   

Vid eventuella sjukdomar som behöver opereras har rökare betydligt större komplikationsrisk. 

Sårläkningen påverkas negativt av rökningen genom att det orsakar ständig syrebrist i den 

perifera vävnaden. Risken för hjärt och kärl komplikationer ökar med bland annat ökad 

trombosrisk som följd. Infektioner i lungor och sår är mer förekommande hos rökare på grund 

av försämrat immunsystem. Rökare har också en ökad slemproduktion vilket leder till mera 

lungkomplikationerna i det postoperativa förloppet. Genom att vara rökfri inför operation 

minskar risken för komplikationer markant (Holm-Ivarsson et al., 2012). 

Svårigheten med att sluta röka. 
De allra flesta vet att rökning medför hälsorisker och vill försöka bryta sitt rökberoende 

(Holm-Ivarsson et al., 2012; Dopping, 2004). Nikotinreceptorer, personlighet och miljö är en 

del av de faktorer som gör det svårt att sluta röka. Det är framförallt nikotinet i tobaken som 

gör att man blir beroende och vanan att röka är starkt kopplad till sociala sammanhang och 

olika situationer (Gilljam, 2012). Rökningen är ofta kontaktskapande och erbjuder en känsla 

av gemenskap och tillhörighet (Holm-Ivarsson et al., 2012). Tobaksbolagen har en stark 

marknadsföring och de mediala förebilderna påverkar framför allt dem i ung ålder när 

beroendet ofta grundläggs (Gilljam, 2012).  

 

Nikotinet påverkar beroendecentret i hjärna och om inte nikotinet tillförs leder det till 

abstinens. Abstinensens styrka är relaterad till hur kraftigt beroendet varit. Symtom på 

abstinens är nedstämdhet, irritabilitet, ilska, koncentrationstörning, sömnstörningar, ängslan 

och rastlöshet (Gilljam, 2012; Holm-Ivarsson et al., 2012). Nikotinet halveras i blodet redan 
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inom ett par timmar vilket leder till att röksuget och abstinenssymtomen kommer inom kort 

(Holm-Ivarsson et al., 2012). 

 

Fysiska symtom kan också förekomma vid rökstopp såsom ökad hosta och infektioner i 

luftvägarna genom att slemhinnan förändrats av all rök. Det är vanligt med svarta 

upphostningar och blödande tandkött.  

Rökning har en dämpande effekt på aptiten och vid rökstopp ökar hungerkänslan. Kroppens 

ämnesomsättning har också gått på högvarv under rökperioden och vid rökstopp blir den åter 

normalt vilket kan leda till en viktuppgång. Två till tre kilos viktökning är vanligt, en del går 

upp mer men det kan härledas till att cigaretter ersätts med småätande (Dopping, 2004;  

Holm-Ivarsson et al., 2012). 

 

Vinsterna med att sluta röka 
Rökstopp före 40 års ålder minskar kraftigt risken att drabbas av rökrelaterade sjukdomar men 

oavsett när i livet rökstopp sker har det en positiv effekt på denna utveckling. De första fem 

åren efter rökstopp sker den kraftigaste riskreduceringen och efter det kan risken för t.ex. 

hjärtinfarkt nästan jämföras med en icke- rökares risk. Olika sjukdomar har olika takt för 

riskminskning. Risken att drabbas av bukspottkörtelcancer, njurcancer, lungcancer och 

blåscancer till följd av rökningen kvarstår dock i flertalet år (Holm-Ivarsson et al., 2012). 

 

Möjlighet att bota sjukdom och mildra sjukdomsförlopp ökar vid rökstopp. Hos diabetiker 

kan en stabilare blodsockerkurva påvisas, cancerrecidivrisken minskar och risken för ny 

stroke eller hjärtinfarkt minskar markant. Cytostatika och strålbehandling påvisar också bättre 

effekt hos icke rökare än hos rökare (Holm-Ivarsson et al., 2012). 

   

Även kortvariga rökuppehåll på 12 timmar har en främjande effekt för att minska 

komplikationer genom att nikotin och kolmonoxid försvinner ur blodet på den tiden. 

Hjärtmuskeln får mer syre, blodtrycket och puls sänks genom att det perifera motståndet 

minskas i kärlen (Holm-Ivarsson et al., 2012). Inom ett till två dygn börjar de positiva 

effekterna av rökstoppet att visa sig. Syreupptagningsförmågan ökar och genom att den 

perifera cirkulationen ökar blir händer och fötter varmare (Dopping, 2004).  
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Optimalt är att sluta röka minst 6-8 veckor innan planerad operation för att förhindra 

postoperativa komplikationer men rökstopp förordas även vid akuta operationer (Holm-

Ivarsson et al., 2012). 

 

Vid rökstopp blir man successivt lugnare, mer avslappnad och humöret blir så småningom 

mer stabilt. Det har också en positiv inverkan på sömnens kvalitet och därmed återhämtning 

vilket leder till lägre nivåer av stress. Den subjektiva upplevelsen av välbefinnande och 

livskvalitet ökar för de allra flesta efter lyckat rökstopp (Holm-Ivarsson et al., 2012). 

 

Rökavvänjning 
Att kunna motivera patienten till rökstopp har stor betydelse för den fortsatta hälsan. För att 

bryta det fysiologiska och psykologiska beroendet inriktar sig rökavvänjningsmetoderna på 

olika former av rådgivning i kombination med läkemedelsbehandling (Holm-Ivarsson et al., 

2012). 

Statens beredning för medicinsk utvärdering [SBU 2003] säger i sin rapport att en personligt 

anpassad rådgivning som är kort och strukturerad med erbjudande om hjälp och som följs upp 

vid återbesök har visat sig ha stor effekt. Informationen ges lämpligast i det vardagliga 

patientnära mötet. Det är av största vikt att samtala på ett sätt som stärker patienten. Målet 

med det motiverande samtalet är att öka patientens motivation till beteendeförändring. Det är 

också viktigt att sjuksköterskan bekräftar patienten i dennes väg mot förändring och samtidigt 

visar en optimism inför patientens förmåga att sluta röka (Holm-Ivarsson, 2003).  

 

Ett hjälpmedel för sjuksköterskan i rökavvänjningsarbetet är en evidensbaserad amerikansk 

metod som benämns 5A:  

Ask- fråga om patientens rökvanor. 

Advise- ge rådet att sluta röka. 

Assess- bedöm patientens vilja och motivation till rökstopp. 

Assist- bistå i rökstoppsförsöket. 

Arrange- ordna en uppföljningsplan (Husten, 2008). 

Många patienter som försöker att bli rökfria behöver nikotinersättningsmedel för att klara av 

att hantera abstinensen som rökaren ofta drabbas av i början av rökstoppet. Detta hjälpmedel 

finns i form av tuggummi, plåster, nässpray och inhalationer och ökar rökarens chanser att 
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förbli rökfri (SBU, 2003). Avvänjningsarbetet kommer då att ske i två steg, först att bryta 

rökvanan under fortsatt tillförsel av nikotin, sedan att bli kvitt nikotinberoendet genom 

nedtrappning av nikotinersättningsmedlet (Holm-Ivarsson et al., 2012). 

Sjuksköterskans roll i rökavvänjningen 
Sjuksköterskan är i spetsen för hälsofrämjande arbete och har en unik position i sin 

patientnära roll (Smith, 2010). 

I Socialstyrelsens kompetensbeskrivning för sjuksköterskor ingår att sjuksköterskan i samråd 

och dialog med patienten ska ge stöd och vägledning till delaktighet i vård och behandling. 

Sjuksköterskan ska också informera och undervisa patienten på rätt nivå och vid rätt tidpunkt 

samt också vara observant även för den som inte själv frågar efter information. 

För att omvårdnad ska vara hälsofrämjande ska informationen och utbildningen ske i 

samverkan med patienten och med respekt för individen och dennes bedömning av 

informationen (Hedelin, Jormfeldt & Svedberg, 2011).  

Genom att sjuksköterskan bedriver hälsofrämjande arbete kan patientens resurser tas tillvara 

och upplevelsen av att kunna ta kontroll över sin situation stärks (Hedelin et al., 2011). 

I Dorothea Orems egenvårdsteori framhålls det att målet med omvårdnaden är att försöka 

stötta patienten att på egen hand klara av att utföra hälsorelaterade aktiviteter. Huvudtesen i 

teorin är att människan själv har vilja och kapacitet att vidta åtgärder som syftar till att ta 

tillvara på och understödja den personliga hälsan samt att föregripa ohälsa. När människan 

själv inte klarar av att leva upp till egenvårdskraven av att bibehålla och stimulera liv, hälsa 

och välbefinnande läggs det över på omvårdnaden att uppväga svagheten. Utformningen av 

vägledningen ska leda till att människan känner stöd och får assistans att ta tillbaka förmågan 

av egenvården (Kirkevold, 2009).  

Då en patient drabbas av sjukdom förändras dennes värld ibland drastiskt. Det är viktigt att 

sjuksköterskan försöker förstå patientens livsvärld genom att ha ett öppet och nyfiket 

förhållningssätt för att kunna närma sig patienten. Genom att patienten får beskriva sin 

historia kan sjuksköterskan möta patienten där denne befinner sig (Birkler, 2009). 

Sjuksköterskan kan framkalla, stimulera och stödja patientens lust och vilja att förändra sin 

livsstil gällande rökning. Sjuksköterskan bör bedöma patientens motivation för att få patienten 

att vilja ta ansvaret (Holm-Ivarsson, 2003) . 
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PROBLEMFORMULERING 
 

Rökning är ett stort hot mot människans hälsa. Trots riskerna förekommer rökning i hög 

utsträckning. Många patienter fortsätter röka efter sjukdomsdiagnos trots att det försämrar 

prognosen i många fall. Sjuksköterskan har ett hälsofrämjande ansvar i sin yrkesroll där 

rökavvänjning borde vara en naturlig del i omvårdnadsarbetet. Inom primärvården arbetas det 

aktivt med livsstilsmottagningar men inom den mesta slutenvården går arbetet betydligt 

långsammare. Sjuksköterskerollen har en gyllene position med sin patientnära relation. Därför 

känns det viktigt att belysa faktorer som påverkar hur sjuksköterskan arbetar med 

rökavvänjning inom slutenvården. 

 

SYFTE 
 

Syftet med denna systematiska litteraturstudie är att belysa faktorer som påverkar hur 

sjuksköterskan arbetar med rökavvänjning inom somatisk slutenvård. 

 

METOD 
 

Metoden är en systematisk litteraturstudie vilket innebär att texter systematiskt väljs ut genom 

en preciserad metod inom ett avgränsat område.  Urvalet ska utgå från en tydlig frågeställning 

som har sin utgångspunkt inom vårdvetenskap och sjuksköterskans kompetensområde. 

Området avgränsas för att sökningen ska ge relevant material.  Utifrån problemformulering 

formuleras lämpliga sökord (Axelsson, 2008; Willman, Stoltz & Bahtsevani, 2011). 

Materialet samlas därefter in och kvalitetsgranskas. Efter en kritisk värdering anlyseras och 

diskuteras resultatet (Forsberg & Wengström, 2012). 

 

Datainsamling 
Systematiska sökningar genomfördes i databaserna Cinahl, PubMed och PsycINFO under 

tiden 5 september till 17 september 2012. Dessa databaser valdes genom sitt innehåll av 

vårdvetenskaplig forskning kopplat till syftet med litteraturstudien (Willman et al., 2011) . I 

PubMed och PsychINFO fick vi flera träffar men inga artiklar som var relevanta för syftet. 

Majoriteten av artiklarna som motsvarade syftet fanns i Cinahl. Genom att söka i flera 

databaser säkerställs ett mer heltäckande resultat av aktuell forskning (Forsberg & 

Wengström, 2012).  
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Databassökning 
Från början inriktades arbetet på rökavvänjning vid blåscancer men då sökningarna 

genomfördes blev urvalet för litet och författarna valde då att inte begränsa sig till någon 

specifik diagnos. 

Inledande fritextsökningar gjordes  i databaserna Cinahl, PubMed och PsycInfo på sökorden 

”bladder neoplasms” , ”nurse role” ,”smoking cessation”, ”cancer” och ”motivation”. 

Sökningarna genomfördes för att få en uppfattning om omfattningen av publicerad forskning.  

Från början ville vi undersöka sjuksköterskans rökavvänjningsinterventionsarbete vid 

blåscancer men fann inget resultat på bladder neoplasms. Vi sökte därför på cancer generellt. 

Inga artiklar påträffades dock som motsvarade syftet. Vi provade också att söka på motivation 

men inte heller där motsvarade sökningen syftet. Alla artiklar som använts fanns i 

kombination av sökorden ”nurse role” AND ”smoking cessation”.  

Inklusionskriterier var artiklar som publicerats på engelska eller svenska. En begränsning 

gjordes till artiklar som inte var äldre än 5 år.  Syftet var att belysa faktorer som påverkar hur 

sjuksköterskor inom somatisk slutenvård arbetar med rökavvänjning och artiklar som 

handlade om primärvård, psykisk inriktning, gravida kvinnor och sjuksköterskors egen 

rökavvänjning exkluderades därför. 

 

För att kontrollera definitionen på valda sökord och att rätt sökord användes slogs ämnesorden 

upp i databasens ordlista. I Cinahl användes ”Cinahl Headings”, i PubMed användes MeSH- 

database och i PsychINFO användes Thesarius. Genom att välja att inkludera undergrupper så 

täcks sannolikt det område som är intressant (Willman et al., 2011). Booleska sökoperatorer 

är ord som används för att kombinera söktermer. De används för att utöka eller begränsa 

sökningarna och AND begränsar urvalet och koncentrerar det på ett mer avgränsat område. 

Varje sökterm ska sökas var för sig innan de kombineras (Willman et al., 2011). Sökorden 

begränsades med Peer rewied, Major Concept och årtal i Cinahl, Peer Rewied och årtal i 

PsychINFO och årtal i PubMed. Sökningar genomfördes på varje ord för sig och därefter 

lades AND till i olika kombinationer (Bilaga 1).  

 

Urval av artiklar 
Urvalet av artiklar genomfördes i flera olika steg. Först gicks alla rubriker igenom. Om 

rubriken verkade stämma med syftet lästes abstracten. Efter att vi läst de abstract som var 

möjliga att få fram blev det 41 artiklar kvar som lästes i sin helhet. För att kontrollera så att 
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artiklarna publicerats i vetenskapliga tidskrifter och därmed håller vetenskaplig kvalitet 

användes Ulrich`s Periodicals Directory. Detta är ett sökverktyg som visar om tidskriften är 

vetenskaplig.  

33 artiklar exkluderades på grund av att de inte publicerats i en vetenskaplig tidskrift eller 

motsvarade syftet efter att noggrants ha lästs igenom. Det kvarstod åtta artiklar till 

kvalitetsgranskning. Under granskningen av artiklarna påträffades också tre artiklar manuellt i 

artiklarnas referenslistor. Utav dessa exkluderades en för att den inte uppfyllde syftet när den 

lästes igenom och två togs med till kvalitetsgranskning. Resultatet blev följaktligen åtta 

kvantitativa och två kvalitativa artiklar som gick vidare till kvalitetsgranskning. 

 

Kvalitetsgranskning 
Granskningsprotokoll kan utformas och anpassas till varje unik litteratursammanställning. För 

att klassificera kan varje svar som bedöms som positivt ges ett poäng. Bedömningen ger sedan 

en totalsumma som därefter räknas om i procent av den totala möjliga summan (Willman, et 

al., 2011). Då de kvalitativa artiklarna granskades användes ett granskningsprotokoll av 

Willman et al (2011) (Bilaga II). För de kvantitativa artiklarna användes ett 

granskningsprotokoll för kvasi-experimentella studier av Forsberg och Wengström (2012) 

(Bilaga III). De modifierades för att passa studien. För att kunna göra en bedömning gavs 

varje fråga ett poäng om svaret var ja. Poängen sammanställdes och procentsatsen räknades 

ut. Kvaliteten beräknades enligt en skala av Willman, Stoltz & Bahtsevani (2006) där 60-69% 

beräknas vara låg kvalitet, 70-79% vara medel och 80-100% beräknas som hög kvalitet. 

Författarna bedömde var för sig alla artiklarna och jämförde sedan sina bedömningar. Tio 

artiklar granskades. Utav dessa var åtta artiklar kvantitativa och två kvalitativa. Alla artiklar 

var av hög kvalitet (Bilaga IV). 

 

Analys 
 Vi valde att använda innehållsanalys som analysmetod i vår studie. För att analysera 

studierna ska materialet systematiskt gås igenom för att stegvis klassificera data och på så sätt 

urskilja mönster och teman (Forsberg & Wengström, 2012). Artiklarna lästes individuellt flera 

gånger och därefter gjordes korta sammanfattningar där syfte och resultat beskrevs. Därefter 

gjordes en manifest textanalys av alla artiklar för att urskilja mönster eller teman. Vi gick 

sedan vidare med en latent innehållsanalys där meningsenheter klassificerades med hjälp av 

en kondenseringsmall av Lundman och Hällgren Graneheim, (2011).  
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Både kvantitativa och kvalitativa artiklar granskades och kategoriserades på lika sätt genom 

att kvantitativa data omvandlades till kvalitativa meningsenheter. I artiklarna identifierades 

olika meningsbärande enheter som sedan kondenserades (BilagaV). 

De kondenserade meningsenheterna klassificerades i koder som först bildade underkategorier 

och sedan sammanställdes i kategorier. Då alla artiklar analyserats diskuterades de och 

jämfördes för att se att de tolkats på samma sätt och att det var en logisk följd från 

meningsenhet till kategori. Resultatet delades in i sex olika kategorier.  

 

Forskningsetiska övervägande 
I en systematisk litteraturstudie skall alla artiklar som väljs ut vara etiskt övervägda eller 

godkända via etisk kommitté (Forsberg & Wengström, 2012). Alla våra artiklar uppfyllde 

detta krav. 

En etisk granskning görs också i samband med att artiklarna systematiskt väljs ut och att 

urvalsmetoden definieras. Frågeställningen tydliggörs och sökstrategin beskrivs samt på vilket 

sätt artiklar inkluderats och exkluderats i studien. Artiklarnas resultat analyseras sedan och 

kvalitetsgranskas ingående (Axelsson, 2008). 

Allt resultat ska presenteras och inte bara det som stöder forskarens uppfattning, annars 

bedöms det som oetiskt. Inom forskning får inte fusk förekomma i form av plagiat eller 

förvrängning av resultat (Forsberg & Wengström, 2008). 

 

RESULTAT 
 

Osäkerhet  
Sjuksköterskor är medvetna om rökningens skadliga effekter men saknar djupare kunskap om 

hur den bidrar till ett brett utbud av specifika sjukdomstillstånd (Scanlon, Clark & 

McGuiness, 2008). De underskattar i allmänhet både antalet patienter som försökt sluta röka 

men misslyckats och andelen rökare som önskar att sluta röka helt (Studts, et al., 2010). 

Sjuksköterskans hantering av patientens rökning påverkas och begränsas av 

kommunikationssvårigheter samt av kunskapen om rökavvänjning och rökning. Genom sättet 

att ställa öppna frågor fördjupas samtalet och vid slutna frågor blir samtalet mer ytligt. 

Frågeprocessen skapar underlag för sjuksköterskans bedömning av patientens vilja att samtala 

om rökning samt vilken typ av intervention som kan vara lämplig (Whyte, Watson & 

McIntosh, 2006). Sjuksköterskor känner osäkerhet i hur de ska bedöma patientens 
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rökavvänjningsmotivation (Saovarot, 2008) och upplever inte att enbart en kort (3 minuters) 

insats är speciellt effektiv (Studts et al., 2010). Majoriteten av sjuksköterskor är konsekventa 

med att fråga patienterna om rökning och råder dem att sluta röka men få är aktiva i stödet av 

rökavvänjningen (Matten., 2011; Sarna., 2009; Studts, et al., 2010). De upplever sig inte ha 

tillräcklig kunskap för att gå vidare i processen med att biträda patienten, ordna uppföljning 

samt utvärdera rökavvänjningens resultat (Matten et al., 2011; Studts et al., 2010). 

Sjuksköterskor känner tveksamhet över vilken typ av strategi som är lämplig utifrån den 

enskilda patientens behov och saknar en tydlighet i hur rökavvänjningsinsatser ska 

dokumenteras (Saovarot, 2008). Ofta krävs interventioner som är återkommande under lång 

tid. Sjuksköterskor som inte rökt själva är omedvetna om hur svårt det kan vara att sluta röka 

och hur viktigt det är att upprepa och stötta dagligen (Sarna, Wewers, Brown, Lillington & 

Brecht, 2001). Det finns också oro hos sjuksköterskor att om rökavvänjning diskuteras med 

patienten kan patientens stress förvärras över sjukdomen och att känslor av skuld framkallas. 

Sjuksköterskorna känner oro att sjukdomstillståndet förvärras och att de ytterligare ökar 

patientens bördor. En annan faktor kan vara att om patienten är allvarligt sjuk så spelar heller 

rökstopp ingen roll för prognosen därav undviks ämnet (Sarna et al., 2001). Hos de 

sjuksköterskor som upplever stöd från ledningen i tobaksreducerande frågor finns mindre oro 

för att det ska vara en negativ upplevelse och framkalla stress hos patienten (Schultz, Hossain 

& Johnson, 2009). 

  

Ansvar 
Sjuksköterskor anser att det ingår i professionen att ansvara för att arbeta hälsofrämjande och 

rökavvänjning är en del i det (Scanlon et al., 2008; Studts et al., 2010; Whyte et al., 2006).  

Vanligast är att ge råd gällande sin egen specialitet och i mindre utsträckning råd gällande 

rökavvänjning. Det beror delvis på att sjuksköterskan inte upplever sig ha adekvat utbildning 

för denna insats (Scanlon et al., 2008; Whyte et al., 2006). Rökavvänjningsinterventioner som 

inleds i slutenvården kan ses som en grund för mer specialiserade uppföljningsåtgärder 

(Whyte et al., 2006). De flesta sjuksköterskor remitterar dock inte patienterna vidare till andra 

resurser för att få fortsatt hjälp (Sarna et al., 2009). Sjuksköterskan har stor påverkan på 

patienters attityd till rökavvänjning genom att bara samtala med dem (Saovarot, 2008). 

Patientens brist på motivation att sluta röka upplevs av sjuksköterskor som ett stort hinder för 

arbetet med rökavvänjning. Egen rökning hos sjuksköterskor påverkar deras professionella 

inställning till rökavvänjning samt påverkar deras hälsoförebyggande ansvar för patienten 
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negativt. Deras attityd gällande hur viktig rökavvänjning är påverkas också av om de själva 

röker (Sarna et al., 2001). 

 

Utbildning 
Sjuksköterskor ser brist på adekvat utbildning som det största hindret för att inte genomföra 

rökavvänjningsinterventioner. Genom att genomföra en kortare evidensbaserad 

utbildningsinsats för sjuksköterskor i hur rökstoppsmotivation bedöms hos patienten, val av 

intervention och hur detta kan dokumenteras ökas deras känsla av kompetens gällande detta 

avsevärt. Utbildning stärker sjuksköterskorna i hur de upplever sin betydelse för 

rökavvänjningen och ökar också deras motivation att arbeta med det (Matten et al., 2011; 

Radsma & Bottorff, 2009; Saovarot, 2008; Scanlon et al., 2008; Sheffer, Barone & Anders, 

2011; Studts et al., 2010). Från att innan utbildningen begränsat sig till att enbart fråga om 

patientens rökvanor uppvisas en klar ökning i att föreslå rökstopp, göra patienten förberedd på 

att sluta röka och föreslå assistans och rådgivning gällande rökavvänjning. Efter utbildningen 

upplever sjuksköterskorna att de antal patienter de ger råd i rökavvänjningsprocessen blir fler 

och att kvaliteten i rådgivningen blir bättre. Sjuksköterskans ökade kompetens och 

övergripande förmåga att hänvisa patienter till rökavvänjande insatser upprätthålls även på 

längre sikt (Matten et al., 2011).  

För att utveckla den hälsofrämjande rollen kräver sjuksköterskor mera kunskap om rökningen 

och rökavvänjningens fysiska och psykiska påverkan. Kunskap hjälper dem att förstå 

svårigheterna som patienten stöter på samt underlättar vid bemötandet av patientens behov av 

stöd (Whyte et al., 2006). Nyutbildade sjuksköterskor har mer teoretisk kunskap om 

rökningens effekter än sjuksköterskor med äldre utbildning (Scanlon et al., 2008). 

Sjuksköterskor med vidareutbildning arbetar mera med rökavvänjningsinsatser än de som 

bara har grundutbildning. De följer oftare evidensbaserade riktlinjer och har helheten från att 

fråga om rökning, föreslå intervention till att följa upp dessa (Sarna et al., 2009).  

 

Sjuksköterskors rökning 

När sjuksköterskan själv är rökare kolliderar det med de hälsofrämjande insatserna som ingår 

i yrkets profession. Sjuksköterskor vill ses som hälsomedvetna och ansvarstagande och vill 

därför dölja sitt eget rökberoende (Radsma  & Bottorff, 2009; Schultz, Hossain & Johnson, 

2009). Sjuksköterskans egen rökning påverkar hur de ser på hinder för 
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rökavvänjningsinsatser. Icke rökare upplever mindre hinder än rökare att utföra 

rökavvänjningsinsatser (Schultz, et al., 2009). 

Om sjuksköterskor själva röker påverkas deras insatser för patienters rökavvänjning negativt. 

De är generellt dåligt förberedda att erbjuda rökavvänjning och begränsar sig oftast till att 

fråga om patientens rökvanor utan ytterligare insatser eller uppföljning (Radsma & Bottorff, 

2009; Sarna et al., 2009).  Frågor om patientens rökvanor och information om enhetens policy 

sker slentrianmässigt enligt rutin och en likgiltighet präglar det fortsatta förhållningssättet hos 

sjuksköterskan. Sjuksköterskans rökavvänjningsinterventioner påverkas av uppfattningen av 

hur viktig rökningen anses i relation till vården och sjukdomstillståndet. Ett sätt att hantera 

detta är att tona ner rökningens effekt på sin egen hälsa. Sjuksköterskans egen rökning 

upplevs som mindre riskfylld än patientens relaterat till bättre fysisk status och att de har 

mindre tobaksrelaterade symtom. Ett annat sätt är att gradera patientens behov av 

rökavvänjning som lågt då sjukdomstillståndet inte bedöms som tobaksrelaterat och därför 

berörs inte ämnet. Rökande sjuksköterskor tenderar att undvika samtal om rökning med 

patienterna för att de känner konflikt och sårbarhet i den rollen. Som hinder för dessa samtal 

lyfts ofta tidsbrist, vårdrutiner eller patientens kliniska behov såsom smärtstillning. Det 

undviks också genom att hänvisa till att någon annan har ansvaret eller att patienten själv kan 

ta reda på rökavvänjningsinformation. Vid tillfällen då samtal inte kan undvikas till exempel 

då patienter röker på toaletten så kringgås djupare samtal genom att sjuksköterskan talar om 

att hon själv är rökare och därmed förstår rökbehovet. I de fall sjuksköterskan inte kan bortse 

från patientens behov av rökavvänjningsinterventioner känns en oro för att avslöjas som 

hycklare och att tappa trovärdighet i sin hälsofrämjande roll (Radsma & Bottorff, 2009) . 

 

Policys 
När den rökande patienten vårdas på sjukhus skapas ett bra tillfälle för att förändra 

rökvanorna genom att det finns policys på vårdenheten som försvårar rökningen (Whyte et al., 

2006). 

 

Sjuksköterskor som arbetar på onkologienheter är mest benägna att diskutera rökavvänjning 

med patienterna (Scanlon et al., 2008). Arbetsplatsens inställning till rökande personal 

påverkar hur sjuksköterskan arbetar med rökavvänjning, det styr i vilken omfattning patienter 

erbjuds stöd i detta (Sarna et al., 2009). Bristen på riktlinjer inom enheten gör att 

rökavvänjning prioriteras lägre än andra hälsofrämjande insatser (Sarna et al., 2001). 



 

 

 

 

14 

 

Inställningen på arbetsplatsen gällande tobaksfrågor påverkar hur sjuksköterskan upplever sin 

egen roll och motivation att arbeta med rökavvänjning. I vilken grad sjuksköterskan ser hinder 

för att arbeta med det påverkas av stödet från chefen, ju mer stöd desto mindre upplevda 

hinder (Schultz et al., 2009). 

 

Prioritering  
Många sjuksköterskor upplever att arbetsbelastningen är hög och att det är svårt att frigöra tid 

för att samtala med patienterna om rökavvänjning (Scanlon et al., 2008; Studts et al., 2010). 

Sjuksköterskan upplever också patientens egen prioritet av att sluta röka som ett hinder 

(Studts et al., 2010). En annan faktor som belyses är att vårdtiderna är för korta för 

rökavvänjningsinterventioner och därför undviks diskussionen med patienten. För att närma 

sig ämnet med patienten upplever många sjuksköterskor att de behöver stöd för detta. 

Sjuksköterskor med äldre utbildning har något lägre teoretiska kunskaper om rökningens 

effekter men prioriterar information om rökavvänjning högre än sjuksköterskor med nyare 

utbildning. De nyutbildade sjuksköterskorna känner sig inte trygga i sin yrkesroll och har 

svårare att planera och strukturera sitt arbete. Detta leder till att de undviker diskussioner om 

rökning trots att de har mer kunskap om rökningens effekter (Scanlon et al., 2008). 

 

Sjuksköterskor har en nära relation med patienterna i omvårdnadsarbetet och har därmed 

möjlighet att identifiera rökare, det öppnar upp möjligheten till att diskutera rökning och 

rökavvänjning (Whyte et al., 2006; Saovarot, 2008). Sjuksköterskan måste vara lyhörd och ta 

tillvara de tillfällen i omvårdnadssituationen där patienten är mottaglig för rådgivning.  Då 

görs också en bedömning där patientens tidigare kunskaper och erfarenheter om 

rökavvänjning läggs till grund för det fortsatta samtalet. Detta benämns det lärande 

ögonblicket. Genom rätt information tillåts patienten att bli delaktig och ta beslut om sin 

fortsatta rökavvänjningsbehandling. Om patienten är helt fokuserad på andra frågor som inte 

besvaras leder rökavvänjningssamtalet till oönskade diskussioner (Whyte et al., 2006). Då en 

patient hamnar i en akut vårdsituation relaterat till rökning ges möjlighet till ett lärande 

ögonblick där patienten är mer mottaglig för rökavvänjningsinsatser (Sarna et al., 2009).  
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METODDISKUSSION 
 

Vi valde att göra en systematisk litteraturstudie vilket innebär att tidigare forskning 

sammanställs kring ett specifikt valt ämne. De vetenskapliga artiklarna som används i en 

litteraturstudie skall vara primärkällor som är skrivna av forskarna som utfört studien (Polit & 

Beck, 2012). För att säkerställa ett trovärdigt resultat är det viktigt att gå systematiskt tillväga. 

Vi har läst och analyserat artiklarna först var och en för sig och sedan tillsammans. Vi har 

genomgående under arbetets gång fört kontinuerliga diskussioner om insamlat material för att 

minimera risken för olika tolkning. Detta stärker studiens trovärdighet.  

Det ska vara tydligt vilka inklusions- och exklusionskriterier författarna använt vid 

litteratursökningen (Polit & Beck, 2012). Det tycker vi att vi noga har beskrivit. 

 

Vi begränsade oss till artiklar skrivna på engelska eller svenska beroende på att det är de 

språk författarna behärskar. Det kan vara en svaghet eftersom artiklar på andra språk då 

exkluderades. För att få den mest aktuella forskningen begränsade vi sökningen till artiklar 

som publicerats 2008 och framåt vilket ses som en styrka. En svaghet är att relevant forskning 

som är äldre än fem år missas. I den manuella sökningen hittades två äldre artiklar. De 

bedömdes trots det vara relevanta för arbetet.  

Vi begränsade oss inte sociokulturellt eller geografiskt. De artiklar som valts ut har i 

huvudsak varit från USA och Kanada. En del artiklar från Asien kom fram men de 

motsvarade inte vårt syfte och blev därför exkluderade.  En svaghet i arbetet är att olika länder 

ser olika på rökning inom slutenvård och offentliga inrättningar. Trots detta bedömde vi att 

sjuksköterskors upplevelser och attityder gällande rökning och rökavvänjning till patienter är 

likvärdiga oavsett land. 

 

I arbetet är både kvalitativa och kvantitativa artiklar inkluderade då fokus varit att belysa 

faktorer som påverkar sjuksköterskans arbete med rökavvänjning. Vi ser det som en styrka att 

ha blandat olika typer av studier. Kvantitativa artiklar har högre antal deltagare än de 

kvalitativa vilket vi menar är en styrka.  

 

Samtliga artiklar som valts ut är relevanta för syftet. Varje tidskrift som artiklarna publicerats 

i är granskade och godkända i Ulrich`s periodicals directory vilket säkerställer den 

vetenskapliga kvalitén och därmed ökas studiernas trovärdighet. 
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Varje artikel har antingen ett etiskt godkännande eller så för författaren ett etiskt 

forskningsresonemang. Detta säkerställer att forskningens mål inte kolliderar med etiska 

principer (Polit & Beck, 2012). Detta utgör en styrka i kvaliteten på systematiska 

litteraturstudier.  

 

För att granska de kvalitativa artiklarnas kvalitet använde vi en modifierad granskningsmall 

av Willman et al. (2011) och för de kvantitativa studierna en modifierad granskningsmall för 

kvasi-experimentella studier av Forsberg och Wengström (2012). Vi granskade artiklarna 

både individuellt och tillsammans för att jämföra bedömningarna och öka 

granskningskvaliteten. Vi använde enbart artiklar med hög kvalitet för att säkerställa 

kvaliteten på den systematiska litteraturstudien. Enligt Forsberg och Wengström (2012) bör 

studier med låg kvalitet exkluderas ur systematiska litteraturstudier. Inga av artiklarna som 

kvalitetsgranskats exkluderades. 

 

Innehållsanalys kan vara manifest vilket innebär att mönster och teman identifieras genom 

kvantitativa beräkningar. Den kan också vara latent vilket innebär att identifiering av 

meningsbärande enheter, kodning av kategorier och centrala teman samt utveckling av teorier 

(Forsberg & Wengström, 2012). Texten tolkas och resultaten kodas i olika teman där 

benämningarna ligger nära resultatet. I tolkningsprocessen jämförs och funderas det över hur 

olika teman hänger ihop (Willman et al., 2011). Vi bedömde denna analysmetod som 

användbar för att få fram resultat som motsvarade vårt syfte. Genom att ha gjort en 

kondenseringsmall påvisas hur innehållsanalysen gått tillväga vilket vi ser som en styrka. 

För att öka trovärdigheten analyserades texterna var för sig och sedan tillsammans för att 

jämföra tolkningarna, vilket är en styrka (Willman et al., 2011).  

I vår studie har vi använt en kvalitativ analysmodell vilket kan vara en svaghet eftersom de 

artiklar vi använt i huvudsak är kvantitativa. Enligt vår bedömning har syftet med 

instrumentets användning uppnåtts då vi undersökt faktorer som påverkar sjuksköterskans 

arbete med rökavvänjning.  

 

Överförbarhet och trovärdighet 
Genom att metodens alla delar noggrant beskrivits kan studien genomföras på liknande sätt 

och därmed garanteras trovärdigheten i den systematiska litteraturstudien (Polit & Beck, 

2012). 
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Resultatet i studien är överförbart på sjuksköterskor i västvärlden genom att studierna är 

gjorda i USA och Kanada. Genom att det är flera kvantitativa studier är deltagarurvalet stort 

vilket gör resultatet mer applicerbart på andra. Studierna är gjorda inom olika typer av 

vårdenheter inom slutenvård men har påvisat liknade resultat vilket också ökar resultatens 

överförbarhet.  

 

RESULTATDISKUSSION 
 

Syftet med den systematiska litteraturstudien var att belysa faktorer som påverkar 

sjuksköterskans arbete med rökavvänjning. Forskningsresultatet visar att sjuksköterskans egen 

rökning och upplevelsen av bristande kunskap inom rökavvänjning är de faktorer som har 

mest påverkan. Sjuksköterskor med utbildning inom ämnet känner en större trygghet i 

rökavvänjningsarbetet. I studien framkom att trots medvetenhet om rökningens skadliga 

effekter saknas specifik kunskap inom området.  

 

I sjuksköterskans profession har hälsofrämjande arbete en stor betydelse (O´Donovan, 2009; 

Scanlon et al., 2008; Smith, 2010; Studts et al., 2010; Whyte et al., 2006). Sjuksköterskan har 

en unik position i fronten för det preventiva arbetet genom sin patientnära kontakt. 

Sjuksköterskor följer patienten genom alla livets stadier och är representerade inom alla 

specialiteter. Patienter upplever stort förtroende för sjuksköterskors kompetens och deras roll i 

hälso- och sjukvård (Smith, 2010). Sjuksköterskor anser att patienter som röker ska motiveras 

till rökstopp (Sreedharan, Muttappallymyalil & Ventrakamama, 2010). Trots detta påvisar 

Lally et al., (2008) att många sjuksköterskor inte berör rökavvänjning med sina patienter. Ett 

argument för detta är att sjuksköterskan anser att ansvaret ligger på någon annan - till exempel 

läkaren (Duffy, Reeves, Herman, Karvonen, & Smith, 2008; Lally et al., 2008). 

Sjuksköterskor arbetar däremot ofta med rådgivning gällande sin egen specialitet (Scanlon et 

al., 2008; Whyte et al., 2006). Flertalet personalkategorier lägger ansvaret på primärvården 

och vidrör därför endast ämnet ytligt. Detta är vanligt förekommande på vår klinik. Vi ger 

patienten informationen om att denne borde sluta röka med tanke på eventuell rökrelaterad 

diagnos men hänvisar sedan patienten att ta hjälp av primärvården för rökavvänjning. Vi tror 

att det kan vara svårt för patienten att söka sig tillbaka till primärvården för rökavvänjnings 

rådgivning när vårdprocessen ändå nått till slutenvården. Vi tycker då att ansvaret borde ligga 
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på respektive slutenvårdsklinik som nu har ansvaret för patienten att bistå med 

rökavvänjningshjälpen. 

 

Enligt Orems egenvårdsteori har sjuksköterskan ett ansvar i att hjälpa patienten att själv kunna 

påverka och ta kontroll över sin egenvårdssituation. Då patienten inte själv har förmågan att 

främja sin egen hälsa, förebygga sjukdom eller utföra åtgärder som motverkar sjukdom faller 

ansvaret på sjuksköterskan (Kirkevold, 2009). Sjuksköterskor har många tillfällen att hjälpa 

patienterna att förändra sitt beteende genom att ge råd och svara på frågor om konsekvenser 

av rökning (Sreedharan et al., 2010). Känslan av att själv kunna ta kontroll och påverka har 

fundamental betydelse för hur individen upplever sin situation och sin hälsa. Genom att ta 

kontrollen blir individen mer benägen att vidta egenvårdsåtgärder och därmed ta mer ansvar 

för sin egen hälsa (Norberg, 1992).  Orem menar att om individen får rätt förutsättningar och 

verktyg för egenvården så kommer den att ta ansvar för detta själv (Kirkevold, 2009). Holm- 

Ivarsson (2003) menar att sjuksköterskan kan framkalla och stimulera patienten att själv vilja 

ta kontrollen.  

 

Rökning hos sjuksköterskor påverkar deras attityd till rökande patienter och hur de hanterar 

rökavvänjning (Derek, 2010). Radsma och Bottorff  (2009) menar att sjuksköterskor vill dölja 

sin egen rökning inför patienter och kollegor då det kolliderar med professionens hälsoansvar 

och menar också att rökande sjuksköterskor har mer negativ inställning till att engagera sig i 

rökavvänjning. Detta styrks av Sarna et al. (2000) och Derek (2010) som också visar samma 

resultat.  

 

Sjuksköterskor underskattar de negativa effekterna av rökning på sin egen hälsa (Radsma & 

Bottorff, 2009). Detta sker för att kunna hantera konflikten mellan att ha kunskapen om 

rökningens negativa effekt men ändå rättfärdiga sin egen rökning (Duffy et al., 2008). 

Sjuksköterskan kan undvika att beröra rökavvänjning genom att hänvisa ansvaret till någon 

annan eller till patienten själv och dennes ansvar att finna information (Radsma & Bottoff, 

2009). Flertalet sjuksköterskor anser att det är läkarens ansvar att diskutera rökavvänjning 

med patienten (Lally et al., 2008). 

 

 Om sjuksköterskan lägger över hela ansvaret till patienten utan att ha berört ämnet kolliderar 

det med Orems egenvårdsteori. Oavsett om sjuksköterskan är rökare eller inte ingår det i det 
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professionella omvårdnadsansvaret att vägleda, stödja och undervisa den hjälpbehövande 

patienten  i dennes försök till rökstopp (Kirkevold, 2009).  

 

Sjuksköterskor upplever osäkerhet i hur de ska hantera rökavvänjning med patienten. Flera 

sjuksköterskor känner att de inte vet hur de ska lyfta ämnet och är oroliga att förvärra 

tillståndet för patienten genom att skapa oro och skuldkänslor (Sarna et al., 2001). Detta 

påvisas även av Duffy et al. (2008) som också säger sjuksköterskan misstror sin betydelse i 

rökavvänjningens resultat. Det förekommer också en okunskap hos sjuksköterskan att om 

patientens prognos är dålig gör inte rökavvänjningen någon skillnad. Det leder till att 

sjuksköterskan inte berör ämnet med den patienten (Duffy et al., 2008; Sarna et al., 2001).  

 

Upplevd kunskapsbrist är en faktor som har stor påverkan på graden av insatser som utförs 

inom rökavvänjning. En av delarna är att bedöma patientens motivation att sluta röka och 

många sjuksköterskor är osäkra på hur det ska utföras (Duffy et al., 2008; Saovarot, 2008). 

Det behövs ingående samtal med patienten för att kunna ta reda på hur patienten känner 

(Norberg, 1992).   

 

Nästa steg är att välja ut en lämplig intervention. Även här känner många sjuksköterskor att 

de saknar adekvat kunskap och går därför inte vidare i processen. Varje enskild patients behov 

ska bedömas (Saovarot, 2008). Det är viktigt att varje rökare ses som en individ och att det 

finns många sätt att sluta röka. Inga försök till rökstopp bör missas (Percival, 2007). De 

sjuksköterskor som inte själva rökt saknar insikt om svårigheten med att sluta röka. Det 

behövs kontinuerlig stöttning (Sarna et al., 2001) och genomsnittligt så har rökaren gjort 8-11 

försök att sluta innan de lyckas (Husten, 2008).  

 

Flertalet studier visar att kortare utbildningsinsatser stärker sjuksköterskan i arbetet med 

rökavvänjning. Motivationen ökar och de blir mer medvetna om sin betydelse för patientens 

fortsatta rökvanor. Dessa effekter för sjuksköterskan kvarstår även på längre sikt (Matten et 

al., 2011; Radsma & Bottorff, 2009; Saovarot, 2008; Scanlon et al., 2008; Sheffer et al., 2011; 

Studts et al,. 2010).  

 

En av de vanligaste modellerna i rökavvänjningsarbete är 5A där A står för ask, advise, 

assess, assist och arrange. På svenska översätts det som: fråga om rökvanor, ge råd att sluta 
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röka, bedöma motivation och vilja till rökstopp, bistå i rökstoppsförsöket samt ordna en 

uppföljningsplan. 5A-modellen används över hela världen och beskrivs som golden standard 

inom rökavvänjning (Sharp, Johansson, Fagerström & Rutqvist, 2008), den kan användas som 

en kort 3 minuters intervention av sjuksköterskan (Husten, 2008).  

 

Modellen följer Orems egenvårdsteori. Då patientens egen förmåga inte räcker till måste 

sjuksköterskan hjälpa patienten att klara av sin egenvård gällande att sluta röka. Egenvården 

delas in i en värderingfas, en planeringsfas och en genomförandefas. Den kan appliceras på 

modellen 5A. Sjuksköterskan ska fråga om rökvanor och bedöma motivation och vilja hos 

patienten. Utifrån det ska hon tillsammans med patienten komma fram till en lämplig 

intervention. Sjuksköterskan ska bistå patienten i detta och ordna en uppföljningsplan 

(Kirkevold, 2009). 

 

Många sjuksköterskor bortprioriterar samtal om rökavvänjning. Som orsak anges tidsbrist, 

hög arbetsbelastning och korta vårdtider (Duffy et al., 2008; Scanlon et al., 2008; Studs et al., 

2010). Trots detta anser många sjuksköterskor att patienterna ska motiveras till rökstopp 

(Sreedharan et al., 2010). De mest åtekommande orsakerna till bortprioritering på vår klinik 

upplever vi oftast vara tidsbrist och hög arbetsbelastning.  

 

Sjuksköterskan har egentligen en unik möjlighet att lyfta frågan genom sitt patientnära arbete. 

Om sjuksköterskan är lyhörd så kan patientens tidigare erfarenheter av rökavvänjning tas 

tillvara och leda till fortsatta samtal vilket gör det möjligt att individanpassa interventionerna 

och öka patientens delaktighet och därmed möjligheten till att få kontroll över sin egenvård 

(Kirkevold, 2009; Whyte et al., 2006). Det kallas för det lärande ögonblicket.  

 

Om det finns policys på vårdenheten som motverkar rökning underlättar det för patienten att 

sluta röka (Whyte et al., 2006). Det påverkas också av hur inställningen är till rökande 

personal på enheten (Sarna et al., 2009). Rökavvänjningsarbete sker i högre grad på de 

enheter där ledningen anser att det är en viktig fråga och det finns riktlinjer gällande rökning 

(Schultz et al., 2009).  

 

Det hälsofrämjande arbetet där rökavvänjning är en viktig del måste gå som en röd tråd 

genom hela vårdkedjan. Resultatet i den systematiska litteraturstudien påvisar vikten av att ha 
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en tydlig policy på hur man ser på personalens rökning för att arbetet med patienternas 

rökavvänjningsinterventioner ska bli prioriterat (Sarna et al., 2001; Schultz et al., 2009). 

Genom att sjuksköterskor blir utbildade i 5A modellen ökar förutsättningarna för och 

frekvensen av rökavvänjningsinsatserna.  

 

SLUTSATS 

Syftet med den systematiska litteraturstudien var att belysa faktorer som påverkar 

sjuksköterskans rökavvänjningsarbete inom slutenvården. 

För att rökavvänjningsarbetet ska utvecklas krävs att ledningen är tydlig med att det är en 

prioriterad uppgift och att det är viktigt med utbildning för sjuksköterskorna. Genom 

fördjupade kunskaper ökar motivationen och självförtroendet hos sjuksköterskorna i det 

hälsofrämjande arbetet vilket på sikt ger en värdefull vinst. 

 

Trots att sjuksköterskor som inte rökt har mindre förståelse för svårigheterna hos patienterna 

att sluta röka menar vi att utbildning i 5A kompenserar det. Den systematiska litteraturstudien 

visar att rökfria sjuksköterskor arbetar mer aktivt med rökavvänjning än rökande 

sjuksköterskor. Därför bör det arbetas för rökfria arbetsplatser. 

 

Förslag till vidare forskning 

Trots att tobakens negativa effekter är kända arbetas det olika aktivt med 

rökavvänjningsinsatser inom slutenvården. Resultatet i den systematiska litteraturstudien visar 

att enhetens policy påverkar hur aktivt rökavvänjningsarbetet är. Vi skulle vilja se en 

jämförelse mellan opererande kliniker där det bedrivs en aktiv rökavvänjningspolicy  jämfört 

med andra kliniker där man inte är lika aktiva med rökavvänjning för att se eventuella 

skillnader gällande  postoperativa komplikationer. 
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BILAGA I: DATABASSÖKNING 
 

Tabell 1: Sökningar i Cinahl 
 

Söknr Sökord Antal träffar Antal lästa 

titlar 

Antal lästa 

abstract 

Antal lästa 

artiklar 

Antal 

använda 

artiklar 

Artikel nr 

1 Bladder 

neoplasms 

1016 0 0 0 0  

2 Nurse role 9776 0 0 0 0  

3 Smoking 

cessation 

3908 0 0 0 0  

4 Cancer 17950 0 0 0 0  

5 Motivation 5663 0 0 0 0  

 1 AND 2 5 5 5 1 0  

 1 AND 2 AND 

3 

1 1 1 1 0  

 2 AND 3 AND 
4 

11 11 11 5 0  

 2 AND 3 101 101 50 26 8 1,2, 3, 5,  

6, 7, 8,9 

 2 AND 3 AND 
5 

6 6 6 0 0  

 

Tabell  2: Sökning i PubMed 

 

Söknr Sökord Antal träffar Antal lästa 

titlar 

Antal lästa 

abstract 

Antal lästa 

artiklar 

Antal 

använda 

artiklar 

Artikel nr 

1 Bladder 

neoplasms 

6146 (M) 0 0 0 0  

2 Nurse Role 11054 (M) 0 0 0 0  

3 Smoking 
cessation 

108 (M) 108 108 0 0  

4 Cancer  812163 (M)  0 0 0 0  

 1 AND 2 4 4 4 1 0  

 1 AND 2 AND 

3 

1 1 1 0 0  

 2 AND 3 61 61 24 5 0  

 2 AND 3 AND 

4 

3 3 3 0 0  

 

 

 

 

Tabell 3: Sökning i PsycINFO 

 

Söknr Sökord Antal träffar Antal lästa 

titlar 

Antal lästa 

abstract 

Antal lästa 

artiklar 

Antal 

använda 

artiklar 

Artikel nr 

1 Bladder 

neoplasms 

6 6 0 0 0  

2 Nurse Role 1427 0 0 0 0  

3 Smoking 

cessation 

3937 0 0 0 0  

4 Cancer  19699 0 0 0 0  

5 Motivation  20012 0 0 0 0  

 1 AND 2 0 0 0 0 0  

 2 AND 3 28 28 5 2 0  

 2 AND 3 

AND 4 

5 5 1 0 0  

 
 

 
Begränsning 5 år. 

M =  Mesh 
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Bilaga II  

Kvalitetsgranskning av kvalitativa artiklar, modifierad utifrån Willman, Stoltz .,& Bahtsevani 

2011. 

 

Patientkarakteristiska  Antal deltagare och dess ålder:__________________ 

 

Tydlig avgränsning/ problemformulering?                                          JA                     NEJ 

Är kontexten presenterad?                                              JA                     NEJ 

Etiskt resonemang?                                                                              JA      NEJ 

Är urvalet relevant för studien?                                             JA       NEJ 

Är urvalsförfarandet tydligt beskrivet i metoddelen?                       JA                      NEJ 

Är datainsamlingen tydligt beskriven i metoddelen?  JA                      NEJ 

Är dataanalysen tydligt beskriven i metoddelen?                                JA                      NEJ 

Är resultatet logiskt och begripligt?   JA                      NEJ 

Redovisas resultatet klart och tydligt?   JA                      NEJ 

 

Sammanfattande bedömning av studiens kvalitet?                        

Hög             Medel                                Låg 

JA =1poäng 

Nej = 0 poäng 

Hög = 85-100%                           Medel = 75-84%          Låg= 0-74%
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Bilaga III 

Kvalitetsgranskning : kvantitativa artiklar - kvasiexperimentella studier. 

Granskingsmall modifierad utifrån: Forsberg, C.,  & Wengström, Y (2012).  

 

Ja = 1 p  Nej = 0 p 

 

Är syftet med studien väl beskrivet?                     JA                   NEJ      1p        

Är frågeställningen tydligt beskriven?                  JA                   NEJ      1p 

Är designen lämplig utifrån syftet?                       JA                  NEJ      1p 

Är inklusionskriterierna beskrivna?                      JA                  NEJ      1p 

Är exklusionskriterierna beskrivna?                     JA                  NEJ      1p 

Är urvalsmetoden väl beskriven?                         JA                  NEJ      1p 

Är undersökningsgruppen representativ?             JA                  NEJ      1p 

Beskrivs det var undersökningen genomfördes?  JA                     NEJ      1p 

Beskrivs antal deltagare i undersökningen?         JA                  NEJ      1p      

Diskuterades reliabiliteten?                                  JA                      NEJ      1p 

Diskuterades validiteten?                                     JA                      NEJ      1p 

Var demografiska data liknande i  

jämförelsegrupperna?              JA                      NEJ 

Hur stort var bortfallet? 

Fanns en bortfallsanalys?              JA                      NEJ      1p 

Var den statistiska analysen lämplig?                  JA                      NEJ      1p       

Erhölls signifikanta skillnader?                           JA                      NEJ      1p    

Instämmer du med författarens slutsats?             JA                      NEJ      1p 

Kan resultaten generaliseras till annan  

population?               JA                      NEJ      1p 

Kan resultaten ha klinisk betydelse             JA                      NEJ      1p          

Ska denna artikel inkluderas                                JA                      NEJ      1p 
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Bilaga IV: Artikelmatris  
Nr  Författare, år, land Tidskrift, titel Syfte Metod Resultat Kvalitet 

1 Saovarot K. B, 2008 
USA 

Journal for Nurses in staff 
development: 

Smoking cessation strategies in an 

Acute Care Setting 

Att utvärdera om en kort  utbildning i 
användandet av riktlinjer för 

rökavvänjning påverkar sjuksköterskans 

förmåga att hantera rökavvänjning för 
patienter.  

En kvantitativ studie där 49 st. 
sjuksköterskor från olika 

verksamheter deltog. Alla med 

minst ett års erfarenhet.  Ett 
frågeformulär med Likert-skala 

mellan 1-5 där de fick skatta hur 

de upplevde före och efter 
utbildningsinsatsen. 

Studien påvisade att en kort 
utbildningsinsats var effektiv för att 

öka kunskapen om nya program. 

 
Hög 

2 Matten, P., Morrison,V., 

Rutledge D.N., Chen, T., 

Chung, E., & Wong, S-F. 
2011 USA 

Oncology Nursing Forum: Evaluation 

of Tobacco Cessation Classes Aimed 

at Hospital Staff Nurses 

Att utvärdera ett tre-timmars 

rökavvänjnings program och dess effekt 

på sjuksköterskans kunskap, rådgivnings 
beteende och självförtroende  i 

rådgivnings beteendet. 

Kvantitativ ansats där deskriptiv 

statistik präglar deltagarnas utfall. 

Bekvämlighetsurval där 107 
sjuksköterskor ingick i studien. 

Deltagarna randomiserades i 
förhållande 1:1 till antingen grupp 

A eller B. Grupp A utförde ett 

förtest med utvärdering av 
kunskapskontroll, grupp B gjorde 

det inte. 

T-test användes för att undersöka 
skillnader i pre- och post-test 

grupper. Envägsanalys fastställde 

skillnader i provresultatet över 
grupperna.  

Studien visar att ett 

rökavvvänjningsprogram för 

patientnära sjuksköterskor är 
användbart för att förbättra 

sjuksköterskans självförtroende i 
patient rådgivningen. 

Hög 

3 Sheffer, C.E., Barone, C., 

& Anders, M.E. 2011 

USA 

Journal of  Advanced Nursing: 

Training nurses in the treatment of 

tobacco use and depence: pre- and 
post-training result 

Att utvärdera  hur en kort utbildning 

påverkar sjuksköterskors kunskap och 

attityd i rökavvänjningsbehandling.  

Kvantitativ ansats med deskriptiv 

analysmetod.  Ändamålsenligt 

urval där 359 sjuksköterskor 
ingick i studien. 

Pre- och posttest i anslutning till 

en 1-timmes utbildning gällande 
rökavvänjning gjordes. 

Data analyserades. Ihop parade t-

tester användes för att jämföra 
före- och eftertestsresultat. 

 

Studien visar att även ett kort 

utbildningsprogram är effektivt för att 

öka motivationen, kunskapen, 
förtroendet, den upplevda betydelsen 

och den upplevda effektiviteten för 

sjuksköterskan i rökavvänjnings 
arbetet. 

Hög 

4 Whyte, R. E., Watson 
H.E., & McIntosh J. 2006 

United Kingdom 

Journal of Advanced Nursing: 
Nurse´s oppurtonistic interventions 

with patients in relation to smoking 

 

Att utforska hur sjuksköterskor bedömer 
och anpassar hälsoutbildande råd om 

rökning för patienter på sjukhus. 

En kvalitativ studie där 12 
sjuksköterskor på 

akutvårdsavdelningar deltog.  Den 

genomfördes  genom icke –
deltagande observationer, semi-

strukturerade intevjuer och 

inspelade samtal mellan patient 
och sjuksköterska. 

Studien visar att hur sjuksköterskorna 
tog upp ämnet med patienterna 

påverkades av 

kommunikationssvårigheter och 
bristande kunskaper om rökning och 

rökavvänjning.   

Hög 
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Nr  Författare, år, land Tidskrift, titel Syfte Metod Resultat Kvalitet 

5 Radsma, J., & Bottorff, 
J.L. 

2009 

Canada 
 

Resarch in Nursing & Health: 
Counteracting Ambivalance: Nurses 

who smoke and their health 

promotion role with patients who 
smoke 

 

 

Att undersöka hur sjuksköterskor som 
röker hanterar motsägelsen i att röka och 

motivera patienter till att minska 

tobaksberoendet. 

En kvalitativ studie enligt 
Grounded theory. 23 

sjuksköterskor deltog i en 

semistrukturerad intervju.  

Sjuksköterskornas interventioner 
varierade beroende på uppfattningen 

om rökningens betydelse i relation till 

hälsan och vården av patienter med 
tobaksrelaterade villkor. En del 

sjuksköterskor gav interventioner för 

att minska rökbehovet  medan andra 
stöttade patienternas behov av rökning. 

Hög 

6 Studts, L.J., MCQueary 

Flynn, S., Cross Dill, T., 

Ridner, S..L, Worth, S.E., 
& Sorrell, C.L. 2010  

USA 

The Journal for Nurse Practitioners: 

Nurse Practitioners´Knownledge, 

Attitudes, and Clinical Practices 
Regarding Treatment of Tobacco Use 

and Dependence 

Undersöka sjuksköterskans egenskaper, 

kunskaper och attityder till kliniska 

rökavvänjnings insatser. 

Kvantitiv studie. Ändamålsenligt 

urval där alla sjuksköterskor  som 

var registrerade i Kentucky bjöds 
in via brev att delta i studien, 

exluderat anestesisjuksköterskor. 

193 sjuksköterskor ingick i 
studien. Enkätsfrågor inom fyra 

områden (kunskap, attityder, 
klinisk praxis och demografi) 

användes med självupplevda 

poster. 

Sjuksköterskorna instämde i vikten av 

att diskutera tobaksanvändning med 

patienten och insåg alvaret i 
konsekvenserna för hälsan och att 

rökstopp i allmänhet är effektivt för att 

minska sjuklighet och dödlighet. De 
var dock inte så övertygade om att en 

kort, 3-minuters, rådgivning skulle vara 
effektiv och tyckte inte att de hade 

effektivitet att behandla 

nikotinberoende. 

Hög 

7 Sarna, L., Bialous, B.S., 
Wells, M., Kotlerman, J., 

Wewers, M.E., & 

Froelicher, E.S. 2009   
USA 

Journal of Clinical Nursing: 
Frequency of nurses´smoking 

cessation interventions: report from a 

national survey 

Att beskriva frekvensen av 
sjuksköterskans rökavvänjnings 

interventioner till vuxna patienter  och 

bedöma förhållandet mellan 
sjuksköterskans medvetenhet om 

”Tobaksfria sjuksköterskor” och den 

rökavvänjande insatsen. 

Kvantitativ ansats. Bekvämlighets 
urval efter inklusionskriterier där 

3482 sjuksköterskor ingick i 

studien. En web-baserad, 
deskriptiv tvärsnittsundersöknings 

enkät användes för att bedömma 

frekvensen av rökavvänjande 
insatser och skillnader i frekvenser 

genom medvetenhet om TFN. 

Chi-kvadrat analys användes för 
att undersöka skillnader; 

frekvenser. Logiska 

regressionsanalyser utfördes.. 

Studien visar att kännedom om 
evidensbaserade tobaksstrategier gör 

sjuksköterskorna mer benägna att ge 

evidensbaserad rökavvänjning på en 
mer frekvent basis. 

Det visade sig att frekvensen vad det 

gällde rökavvänjningsåtgärder skiljde 
sig mellan olika demografiska och 

professionella egenskaper samt 

avspeglade arbetsplatsens inställning. 

Hög 

8 Scanlon, A., Clark, E., & 

McGuiness, W. 2008  

Australia 

Contemporary Nurse: Acute (adult 

clinical inpatient) care 

nurses´attitudes towards and 
knowledge of nationally endorsed 

5As smoking cessation guidelines 

Att utvärdera sjuksköterskans kunskap, 

ansvarskänsla och vilja att framföra 

rökavvänjande insatser som finns 
beskrivna i 5As riktlinjer. 

Kvantitativ ansats med deskreptiv 

design. Bekvämlighets urval där 

162 sjuksköterskor från 13 olika 
akutvårds avdelningar ingick i 

studien.Verktyget som användes 

var ett 14-punkts frågeformulär 
konstruerat för att mäta 

deltagarnas kunskap om 5A:s 

riktlinjer och deras villighet att 
genomföra rökavvänjande 

insatser. Data analyserades och 

frekvenser, medelvärden och 
standardavvikelser beräknades. 

Resultatet visar att de flesta 

sjuksköterskorna instämmer i att de har 

ett ansvar i sitt yrke att råda patienter i 
hälsorelaterade frågor men att de 

saknar kunskap om rökavvänjande 

insatser och det leder till minskad vilja 
att ge upphörande interventioner riktat 

mot patienten. 

Hög 
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Nr  Författare, år, land Tidskrift, titel Syfte Metod Resultat Kvalitet 

9 Sarna, L., Wewers, M E., 

Brown, J K., Lillington, 
L., & Brecht, M-L. 2001 

USA 

Nursing Outlook: Barriers to tobacco 

cessation in clinical practice: Report 
from a national survey of oncology 

nurses. 

Att jämföra sjuksköterskor  som 

rapporterar störst antal hinder för att 
utföra rökavvänjningsinterventioner med 

dem som rapporterar lägst antal hinder . 

Kvantitativ ansats.  En 

randomiserad studie där urvalet 
bestod av sjuksköterskor som är 

medlemmar i Oncology Nursing 

Society. En enkät skickades ut till 
4000 sjuksköterskor varav 1508 

svarade. Av dessa jämfördes de 

858 som karaktäriserades ha höga 

eller låga hinder för 

rökavvänjningsinterventioner. 

Sjuksköterskor som rapporterar mest 

hinder för 
rökavvänjningsinterventioner är oftare 

rökare och yngre. De har mer sällan 

vidareutbildning, är mer sällan 
avancerade sjuksköterskor eller har 

administrativt ansvar. 

Hög 

10 Schultz,A,.S.H.,Hossain,S 
& Johnson, J.J. 2009 

Canada 

Resarch in nursing & Health: 
Modeling influences on acute care 

nurse´s engagement in tobacco use 

reduction 

Att undersöka sambandet  mellan olika 
faktorer och hur det påverkar  det 

praktiska arbetet med sjuksköterskors 

tobaksreducerande arbete. 

Kvantitativ ansats. En deskriptiv, 
randomiserad studie där 369 

sjuksköterskor på två olika 

sjukhus deltog i en survey 
undersökning.  

Sjuksköterskors rökavvänjningsarbete 
påverkas mest av hur de uppfattar sin 

roll, sina resurser, sina medarbetarnas 

aktiviteter och sin egen förmåga. 

Hög 
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BILAGA V: KONDENSERINGSMALL 
 

Meningsenheter Kondenserade 

meningsenheter 

Koder Underkategorier Kategori 

Flertalet sjuksköterskor 

ser okunskapen som ett 

hinder för att ingripa i 

rökavvänjnings 

processen. 

Okunskapen blir ett hinder. Känsla av  

otillräcklighet. 

Behov av utbildning. OSÄKERHET 

Sjuksköterskor saknar 

medvetenhet om att 

rökning bidrar till ett brett 

utbud av specifika 

sjukdomstillstånd. 

Okunskap gällande 

rökningens orsak till specifika 

sjukdoms uppkomster. 

Okunskap av viktig 

sjukvårds lära. 

Behov av utbildning. OSÄKERHET 

Sjuksköterskor känner att 

de inte har kunskapen om 

tillvägagångs sättet  hur 

de skall vägleda patienten 

i rökavvänjningen. 

Okunskap gällande 

tillvägagångs sättet. 

Känsla av 

otillräcklighet. 

Behov av utbildning. OSÄKERHET 

Majoriteten av 

sjuksköterskorna är 

konsekventa i att fråga 

och råda patienten att 

sluta röka men betydligt 

färre är aktiva i stödet att 

hjälpa till med själva 

rökstoppet. 

Sjuksköterskan frågar och 

råder  patienten att sluta röka 

men saknar självkänsla i att 

leda dem vidare i processen. 

Okunskap gällande  

helheten i 

rökavvänjnings 

insatsen. 

Behov av utbildning. OSÄKERHET 

Flertalet sjuksköterskor 

tror att deras 

rökavvänjande insatser 

inte är särskilt effektiva. 

Osäkerhet i nyttan av 

insatsen. 

Känsla av 

otillräcklighet. 

Behov av utbildning. OSÄKERHET 

Sjuksköterskor är 

medvetna om vikten av 

att diskutera 

rökavvänjning för att 

minska sjukdom och 

dödlighet. 

Inser vikten i rökavvänjande 

insatser. 

Känsla av ansvar. Ansvarstagande ANSVAR 

Sjuksköterskor känner 

ansvar att råda patienten i 

hälsorelaterade frågor. 

Upplever att de har ett ansvar 

gällande patientens hälsa. 

Känsla av ansvar. Ansvarstagande ANSVAR 

Flertalet sjuksköterskor 

anser att det är en del av 

deras ansvar att i det 

patientnära mötet råda 

patienten till rökstopp. 

Ser möjligheten i det 

patientnära mötet att uppmana 

till rökstopp. 

Ser möjligheter och 

känner ansvar. 

Ansvarstagande ANSVAR 

Sjuksköterskan anser att 

det är någon annans 

ansvar  att  hjälpa till med  

rökavvänjningen. Patient 

själv eller annan 

yrkeskategori. 

Väljer att lägga över ansvaret 

på någon annan. 

Brister i 

ansvarstagandet. 

 
 

 

 
 

 

 

Avsaknad av ansvar. ANSVAR 
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Meningsenheter Kondenserade 

meningsenheter 

Koder Underkategorier Kategori 

Kännedom om 

evidensbaserade riktlinjer 

ökar sjuksköterskans 

insatser gällande alla 

aspekter i 

rökavvänjningen. 

Kunskap leder till ökade 

insatser. 

Helhets tänkande. Kompetens UTBILDNING 

Sjuksköterskor som fått 

utbildning gällande 

rökavvänjning vinner 

självkänsla och förbättrar 

sin kompetens inom 

området. 

Utbildning inom ämnet ger 

självkänsla och kompetens. 

Trygghet inom 

området. 

Kompetens UTBILDNING 

Sjuksköterskor som är 

utbildade inom ämnet 

levererar rökavvänjnings 

insatser mer frekvent. 

Utbildning gör att 

kontinuiteten att tillhandage 

insatsen blir mer regelbunden. 

Regelbundenhet Kompetens UTBILDNING 

Sjuksköterskor som röker 

känner konflikt i rollen 

mellan att vara rökare och 

motivera patienter till 

rökstopp. 

Upplever svårighet i att själva 

röka och hänvisa patienten till 

rökstopp. 

Medvetenhet om 

hälsofrämjande roll 

men röker själva. 

Konflikt SJUKSKÖTERSKORS 

RÖKNING 

Sjuksköterskor som röker 

känner sig mer obekväma 

att arbeta med 

patienternas 

rökavvänjning. 

Obekväm känsla att råda till 

rökavvänjning samtidigt som 

man röker själv. 

Medvetenhet om 

hälsofrämjande 

roll. 

Konflikt SJUKSKÖTERSKORS 

RÖKNING 

Rökande sjuksköterskor 

är i allmänhet sämre 

förberedda på att ge 

rökavvänjande insatser. 

Inte villiga att ta till sig 

informationen/fakta pga egen 

rökning. 

Sämre förberedda. Förträngning/Konflikt SJUKSKÖTERSKORS 

RÖKNING 

Brister på riktlinjer inom 

enheten gör att 

rökavvänjningsarbetet 

prioriteras lägre än andra 

hälsofrämjande insatser. 

Sjuksköterskans 

rökavvänjningsarbete 

påverkas negativt vid 

avvsaknad av riktlinjer. 

Enhetens policy 

påverkar 

sjuksköterskan. 

Försvårar 

interventions arbetet. 

POLICY 

Arbetsplatsens inställning 

gällande tobaksfrågor 

påverkar sjuksköterskans 

motivation och känsla av 

betydelse i 

rökavvänjnings arbetet. 

Sjuksköterskans motivation 

och känsla av betydelse 

påverkas av enhetens 

inställning. 

Känsla av 

betydelse och 

motivation 

påverkas. 

Känsla av stöd. POLICY 

Stödet från chefen 

påverkar i vilken grad 

sjuksköterskan ser hinder 

att arbeta med 

rökavvänjning. 

Chefens stöd påverkar 

sjuksköterskan i 

rökavvänjningsarbetet. 

Chefens stöd 

minskar upplevda 

hinder. 

Känsla av stöd. POLICY 

Sjuksköterskan upplever 

inte att tiden finns för att 

kunna ge effektiv 

rökavvänjningsrådgivning  

Hög arbetsbelastning ger 

känslan att inte hinna med. 

Känner sig 

stressad. 

Prioritering av arbete 

och tid. 

PRIORITERING 
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Meningsenheter Kondenserade 

meningsenheter 

Koder Underkategorier Kategori 

Arbetstempot på en 

akutvårdsavdelning 

tillåter inte tid till 

rökavvänjande insatser. 

Högt arbetstempo skapar 

känslan att inte hinna med. 

Känner sig 

stressad. 

Prioritering av arbete 

och tid. 

PRIORITERING 

Olika kliniker jobbar 

olika mycket med 

rökavvänjning. 

Sjuksköterskor får olika 

mycket stöd på olika kliniker. 

Olikheter i 

uppbackningen. 

Prioriteringsfråga. PRIORITERING 

 

 
 

 


