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Sammanfattning 
 
Bakgrund: Dödsfall orsakade av rökning var år 2008 5,4 miljoner. En del av sjuksköterskans 
arbete är att verka för hälsofrämjande åtgärder såsom att bistå med stöd vid rökstopp. 
Sjukvården av idag innehåller ibland otillräckligt med rökavvänjningsstöd. 
Syfte: Beskriva faktorer som kan påverka sjuksköterskans stödåtgärder vid rökavvänjning. 
Metod: En litteraturstudie som baserades på studier som använt såväl kvantitativ som 
kvalitativ metod. Totalt granskades elva vetenskapliga artiklar, vars innehåll analyserades och 
sammanställdes. 
Resultat: Resultatet visade att bristande kunskap är en faktor som påverkar sjuksköterskor 
vid rökavvänjning. En annan är att sjuksköterskor som röker har en negativ attityd och 
inställning till rökavvänjning och ser det som bortkastad tid. Utbildning om rökavvänjning 
medförde att sjuksköterskor fick mer självförtroende och en positivare inställning till 
rökavvänjning. 
Slutsats: Sjuksköterskans egna rökvanor och utbildning i rökavvänjning påverkar 
sjuksköterskan i sin yrkesprofession. 
 
Nyckelord: Rökavvänjning, Sjuksköterskans roll, Sjuksköterskans åtgärder, Stöd. 
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Inledning 
World Health Organization [WHO] (2004) uppskattar att antalet dödsfall orsakade av rökning 

år 2008 var 5,4 miljoner. År 2030 kan denna siffra förväntas öka till 8 miljoner enligt Zwar 

m.fl. (2010). Enligt Croghan och Johnson (2005) har många rökare viljan till att sluta röka 

men endast ungefär 30 % av rökarna lyckas. Sjuksköterskan har i sin profession en ledande 

roll när det gäller hälsofrämjande åtgärder såsom rökavvänjning (Yodan & Queally, 2005; 

International Council of Nurses [ICN], 2012a). Rökavvänjningsrelaterad kunskap kan enligt 

WHO (2004) samt Wong och Stokes (2011) vara otillräcklig i sjuksköterskans 

grundutbildning. Socialstyrelsen (2009) påtalar att den svenska sjukvården kan innehålla 

otillräckligt med rökavvänjningsstöd. Tidigare forskning visar bristande stödåtgärder i 

samband med rökavvänjning (Puska, Barrueco, Roussos, Hinder & Hogue, 2005). Målet med 

hälso- och sjukvårdslagen (SFS 1982:763) är en god hälsa och en god vård på lika villkor för 

hela befolkningen. Det finns få studier gjorda inom ämnesområdet och därför är det väsentligt 

att föreliggande studie genomförs angående faktorer som kan påverka sjuksköterskans 

stödåtgärder i samband med rökavvänjning.  

Bakgrund 
Porter (2013) hävdar att tobaksrökning har negativa effekter. Kärlsjukdomar som hjärtinfarkt 

och stroke, respiratoriska åkommor men även en mängd olika cancerdiagnoser kan direkt 

relateras till rökning. Både kvinnors och mäns fertilitet kan påverkas negativt, men 

framförallt kvinnors. Rökande kvinnor i havandeskap löper högre risk för prematurfödsel, låg 

födelsevikt, dödföddhet och plötslig spädbarnsdöd (a.a.). Rökstopp är den enda enskilda 

faktorn som är direkt avgörande för att förlänga människors liv och bidrar till förbättrad 

livskvalitet (Schofield, Kerr & Tolson, 2007; Wong, 2008). 

Nikotinets verkan 
Nikotin är ett ämne som finns i tobak och är enligt Neubeck (2006) en beroendeframkallande 

drog. Avlägsnandet av nikotin orsakar både emotionella och fysiska störningar (Chaney & 

Sheriff, 2012). Drogen nikotin anses vara likvärdig med heroin och kokain ur 

beroendesynpunkt (a.a.). Nikotinet når centrala nervsystemet genom absorbering till blodet 

via inandningen och medför att dopamin och noradrenalin frisätts från olika nervändslut 
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(Porter, 2013). Denna frisättning skapar ett behagligt välmående som i sin tur framkallar ett 

beroende som kontinuerligt måste underhållas. Obehagliga symtom på abstinens kan uppstå 

såväl fysiologiska som psykologiska vid avsaknad av nikotin (a.a.). 

Faktor 
Begreppet faktor kan beskrivas som en viktig beståndsdel som bidrar till ett visst resultat eller 

som en omständighet(Svenska Akademiens ordlista, 2011). I vissa sammanhang kan en 

faktor även ses som en komponent (a.a.). I föreliggande studie nämns de faktorer som 

påverkar stödåtgärder vid rökavvänjning. 

Sjuksköterskans hälsoförebyggande åtgärder 
Enligt Socialstyrelsens (2005) kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska skall 

sjuksköterskan ha förmåga att kunna identifiera och aktivt förebygga hälsorisker. Vid behov 

skall de även kunna motivera människor till att förändra sin livsstil. Sjuksköterskan skall 

kunna bedöma olika patienters resurser och förmåga till egenvård (a.a.). Enligt 

Socialstyrelsen (2009) och Finch (2006) skall sjuksköterskan i sin yrkesutövning även kunna 

undervisa och stödja patienter och närstående, individuellt eller i grupp i syfte att främja hälsa 

och förhindra ohälsa. Sjuksköterskan skall kunna skapa en god relation genom att vara 

empatisk, lyhörd och kunna visa respekt (a.a.). Sjuksköterskans arbete skall stödja sig på 

vetenskap och beprövad erfarenhet (Socialstyrelsen, 2005). ICN:s (2012a) etiska kod 

beskriver att sjuksköterskan skall skydda miljön och att sjuksköterskan har ett ansvar mot 

föroreningar. Sjuksköterskan har även ett ansvar att stödja åtgärder som tillgodoser 

befolkningens hälsa (a.a.). ICN (2012b) påtalar att sjuksköterskan bör framstå som en 

förebild. För att utföra rökavvänjningsprogram är det bra om sjuksköterskan själv är rökfri 

(a.a.). 

Rökavvänjning och stödåtgärder 
På uppdrag från regeringen har Socialstyrelsen skapat riktlinjer för att kunna uppnå 

målsättningar som inkluderar sjukdomsförebyggande metoder (Socialstyrelsen, 2011). En 

målsättning som beskrivs är att förebygga patienters ohälsosamma levnadsvanor, såsom 

tobaksbruk där det krävs beteendeförändringar för att uppnå ett hälsosamt liv. Grundläggande 

insatser är samtal eller rådgivning, vilket bör ges till personer som röker regelbundet. Detta 

innebär att sjuksköterskor och annan vårdpersonal måste ifrågasätta hur levnadsvanorna ser 

ut hos dem som söker vård. I dagens riktlinjer betonas vikten av att kvalificerad rådgivning 
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skall ges till de personer som dagligen röker (a.a.). Rökstopp har visat sig vara betydelsefullt 

för hälsan, det är även kostnadseffektivt för samhället (Coffield m.fl., 2001). 

Enligt Rice och Stead (2008) beskrivs rökavvänjning som en stödåtgärd som sker antingen 

individuellt eller i grupp, vilket kan ges av sjuksköterskor eller annan vårdpersonal med 

utbildning i rökavvänjning. Rökavvänjningsprogram kan bestå av tre steg där det första steget 

är konsultering hos sjukvårdspersonal som har utbildning inom området (Nuebeck (2006). 

Frågor ställs angående hur rökbeteendet ser ut samtidigt som sjukvårdspersonal upplyser om 

vilka stödåtgärder som finns att tillgå i samband med ett rökstopp. Första steget baseras på en 

allmän genomgång av 5 A´s (Ask, Advise, Asses, Assist & Arrange), som är en vetenskaplig 

modell för att kunna hjälpa patienter att sluta röka. Modellen innehåller ett specifikt 

femstegsprogram med följande områden: Frågor angående patienters rökvanor, Om 

sjuksköterskan ger råd till patienten att sluta röka, Om sjuksköterskan kan bedöma patientens 

motivation till att sluta röka, Om sjuksköterskan kan bistå/stödja patienten till rökavvänjning 

samt Om sjuksköterskan planerar uppföljning med patienten för att förebygga återfall. 

Efterföljande steg är en omfattande träff mellan sjuksköterskan och personen då 

sjuksköterskan ger råd och stöd. I steg tre träffar personen en rökavvänjningsgrupp, denna 

grupp rekommenderas att fortsätta att träffas varje vecka i sex till sju veckor efter rökstoppet 

(a.a.). I dessa gruppsamtal deltar alltid sjuksköterskan (Rice & Stead, 2008). 

Samtalsuppföljning har visat sig ha betydelse för att sjuksköterskan skall kunna bistå med 

stöd och föreslå lösningar på olika situationer som kan tänkas uppstå, men även för att 

deltagarna skall ges chansen till att delge varandra sina upplevelser (Neubeck, 2006). Trots 

denna utbildning i olika steg finns det personer som inte klarar av att sluta röka och får ett så 

kallat återfall (Neubeck, 2006; Rice & Stead, 2008).  

 

I Dorothea Orems (2001) omvårdnadsteori om egenvård beskrivs stöd som en åtgärd som 

sätts in när personen inte själv är kapabel till att genomföra nödvändiga hälsofrämjande 

åtgärder. Det kan här förekomma gradskillnader. Sjuksköterskors bedömning kan variera i 

utifrån olika personers behov av egenvård och egenvårdskapacitet. Orem (2001) poängterar 

vikten av att sjuksköterskan uppmuntrar patienten till att anstränga sig för att nå framgång. 

Vidare menar Orem (2001) att det är viktigt att sjuksköterskan har tålamod och är behjälplig 

så att patienten förmår uthärda eventuell motgång. Omvårdnadens mål är enligt Orem (2001) 

självständighet som baseras på egenvård och fokuserar på upprätthållande av liv, hälsa, och 

välbefinnande. Sjuksköterskor använder fem generella hjälpmetoder, att handla eller utföra 
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för en annan person, vägleda en annan person, stödja en annan person, skapa en utvecklande 

miljö och undervisa en annan person (a.a.). 

 

Socialt stöd definieras enligt Cohen och Syme (1985) som en resurs som tillhandahålls av 

andra personer och kan ha både negativa och positiva effekter på en patients välbefinnande, 

där de positiva effekterna verkar överväga. Socialt stöd från närstående parallellt med 

sjuksköterskans stöd kan enligt Kristofferzon, Löfmark och Carlsson (2008) vara en 

bidragande faktor för att uppnå livsstilsförändringar som att sluta röka. Socialt stöd definieras 

enligt Wills (1983) utifrån relationens innehåll, där den känslomässiga stämningen är 

avgörande. Emotionellt stöd och instrumentellt stöd är de vanligaste indelningarna av 

begreppet socialt stöd (Cohen & Syme, 1985). Emotionellt stöd har betydande effekt på 

välbefinnandet och syftar på hänsyn, tillit och empati. Instrumentellt stöd kan syfta på 

praktiska bidrag och erbjudan av resurser (a.a.). I föreliggande studie kommer rökavvänjning 

vara i linje med Rice och Stead som beskriver metoden för rökavvänjning med hjälp utav 

sjuksköterskans stödåtgärder. 

 

Dödsorsaker och sjukdomsfall som är relaterade till tobaksrökning stiger världen över 

(Eriksen, Mackay & Ross, 2012). Tidigare forskning visar att stödåtgärder vid rökavvänjning 

kan påverka personers reducering av tobaksanvändning (Rice & Stead, 2008). Enligt Puska 

m.fl. (2005) visar tidigare forskning brister i stödåtgärder i samband med rökavvänjning. Det 

är därför väsentligt att utföra studien vars syfte är att beskriva faktorer som kan påverka 

sjuksköterskans stödåtgärder vid rökavvänjning. 

Syfte 
Syftet med studien var att beskriva faktorer som kan påverka sjuksköterskans stödåtgärder 

vid rökavvänjning.  

Metod 
Metoden som användes var en litteraturstudie, som baserades på artiklar som har använt såväl 

kvantitativ som kvalitativ metod. En litteraturstudie är enligt Forsberg och Wengström (2013) 

samt Polit och Beck (2012) en sammanställning av tidigare utförda studier och underlaget är 

vetenskapliga artiklar. I kvantitativa studier finns det ett objektivt synsätt, där samband, 
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förklaringar och förutsägbarhet eftersträvas (Forsberg & Wengström, 2013). För att få 

information mäts fakta med hjälp av statistiska och kvantifierbara resultat (Nilsson, 2010). I 

den kvalitativa studien är det den subjektiva upplevelsen hos människor som forskningen 

koncentrerar sig på, som oftast baseras på intervjuer (a.a.). 

Datainsamling 
För att få en tillräcklig omfattning av textmaterial valdes artiklar från två elektroniska 

databaser, CINAHL och MEDLINE/PubMed. CINAHL är en databas som har fokus på 

omvårdnadsvetenskapliga referenser (Willman, Stoltz & Bahtsevani, 2011). Databasens 

uppslagsverk CINAHL´s headings som baseras på ämnesord har använts för att göra 

sökningen så korrekt utförd som möjligt. MEDLINE/PubMed är en databas som bland annat 

innehåller indexerade artiklar till tidskrifter inom medicin, omvårdnad och hälso- och 

sjukvårdsadministration (Willman m.fl., 2011). MEDLINES uppslagsverk använder sig av 

MeSH- termer, som också är uppbyggda av ämnesord. PubMed är en sökmotor i databasen 

MEDLINE. PubMed innehåller artiklar som inte är indexerade, alltså fortfarande under 

process (a.a.). Denna sökmotor användes också. 

 

Sökorden som användes var”nursing role”, ”nurses by role”, “nurses”, ”smoking 

cessation”, ”support”, ” nursing intervention”, ”caregiver support”, ”support measures”. 

För att kombinera sökorden användes Booleska sökoperatorerna OR och AND. Willman m.fl. 

(2011) menar att mellan två eller flera söktermer skapas det en händelse. När sökoperatorn 

OR används utvidgas sökfältet. Sökningens resultat innehåller därmed referenser till både den 

ena söktermen och till den andra eller båda tillsammans. Sökoperatorn AND skapar en 

händelse mellan två eller flera söktermer och sökningen fokuseras därmed på ett mer 

avgränsat område (a.a.). Det bildades olika sökblock genom att använda sökoperatorn OR, 

vilka sedan kombinerades med varandra genom att använda sökoperatorn AND. Alla 

sökblocken kombinerades med varandra (bilaga 1). Artiklar från CIHNAL kunde avgränsas 

med hjälp av Peer-reviewed funktionen, då Willman m.fl. (2011) menar att användandet av 

Peer-reviewed innebär att artikeln har genomgått expertgranskning inom området (a.a.). 

Artikelns lämplighet till föreliggande studie bestämdes efter att artiklarna studerats på 

abstraktnivå. Artiklarna som var relevanta för syftet lästes igenom i sin helhet. 

 

Inklusionskriterier som användes var att artiklarna skulle vara skrivna på engelska eftersom 

engelska språket behärskas. Artiklarna skulle vara skrivna ur sjuksköterskans perspektiv, för 
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att motsvara syftet. Exklusionskriterier som användes var artiklar som hade en medicinsk 

inriktning eftersom föreliggande studie har ett vårdvetenskapligt angreppssätt. 

 

Efter urvalet fanns 17 artiklar men sex av dessa föll bort på grund av inklusionskriterier och 

exklusionskriterier. Två artiklar som valdes bort var av mixed methods, då det var svårt att 

urskilja vilket resultat som var kvalitativt respektive kvantitativt. Elva artiklar genomgick 

kvalitetsgranskning. De artiklar som var av kvantitativ metod har granskats utifrån Willmans 

m.fl. (2011) exempel på protokoll för kvalitetsbedömning av studier med kvantitativ metod, 

RCT och CCT. Segesten (2006) menar att Randomized Controlled Trial [RCT]- studier 

innebär att urvalet av deltagare sker slumpmässigt och samtidigt används även 

kontrollgrupper. Controlled Clinical Trial [CCT]- studier är nödvändigtvis inte slumpmässiga 

men utgör ett kliniskt kontrollerat försök (Willman m.fl., 2011). Artiklarna med kvalitativ 

metod granskades med hjälp av Willmans m.fl. (2011) protokoll för kvalitetsbedömning av 

studier med kvalitativ metod. Granskningsprotokollen används som stöd vid den systematiska 

granskningen av de enskilda studiernas vetenskapliga tillförlitlighet och kvalitet (bilaga 2). 

Granskningsprotokollet till de kvalitativa studierna modifierades, svarsalternativet ”genereras 

teori?” och ”redovisas resultatet i förhållande till teoretisk referensram?” togs bort. De 

använda granskningsprotokollen tillhandahöll inte något poängsystem, vilket innebar att egna 

klassificeringar som poängsatte artiklarna utformades. Protokollen innehöll ”ja”, ”nej” och 

”vet ej” som svarsalternativ. Varje ”ja” fick ett poäng, ”nej” och ”vet ej” alternativen fick 

noll poäng. Totala poäng för de kvalitativa studierna var 12 poäng och för de kvantitativa 

studierna 16 poäng. Poängen blev sedan återgivna i procent. Enligt Willman m.fl. (2011) kan 

den vetenskapliga styrkan av utvalada studier öka genom att poängsumman senare räknas ut i 

procent. För att artiklarna skulle uppnå fullgod kvalitet krävdes 80-100%, medel kvalitet 70-

79% och 60-69% var av låg kvalitet. Denna kvalitetgradering föreslår Willman m.fl. (2011). 

Lägsta kravet på artiklarna för att de skulle inkluderas i studien var 70 %. Enligt Willman 

m.fl. (2011) finns det vissa faktorer som kan övervärderas respektive undervärderas vid 

poängsättning. Efter sökning, urvalskriterier och kvalitetsgranskning kvarstod elva artiklar 

som valdes att analyseras och sammanställas. En vetenskaplig artikel skall enligt Polit och 

Beck (2012) innehålla abstrakt, bakgrund, metod, resultat, diskussion, referenser och den 

skall vara granskad av en expertgrupp innan publicering. Sju artiklar baserades på kvantitativ 

undersökningsmetod och fyra artiklar baserades på kvalitativ undersökningsmetod (bilaga 3). 
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Analys 

Analys av kvalitativ metod 

Vid analysförfarandet av artiklarna med kvalitativ ansats användes Graneheim och Lundmans 

(2004) tolkning av manifest innehållsanalys. Enligt Graneheim och Lundman (2004) tolkas 

det uppenbara i texten direkt med denna typ av analys. Deras förklaring innebär att noga 

granska och tyda de olika texterna i textmaterialet för att få en förståelse. I en innehållsanalys 

med kvalitativ ansats ligger fokus på att uppfatta skillnader och likheter i textens innehåll 

(a.a.). Analysen gjordes i olika steg. Textmaterialet i artiklarnas resultat lästes igenom 

flertalet gånger var för sig. Detta gjordes för att få en överblick av hela textmaterialet och för 

att säkerställa textens innehåll. Meningsenheter som svarade mot föreliggande studies syfte 

markerades med olika överstrykningspennor. Meningsenheter med likvärdigt innehåll 

markerades med en färg, denna del har gjorts var för sig. Detta för att textmaterialet skulle bli 

mer lätthanterligt. När meningsenheterna var uttagna kondenserades dessa gemensamt, vilket 

förklaras enligt Graneheim och Lundman (2004) att texten kortas ner i mindre mängd 

samtidigt som innehållets essens fortfarande kvarstår. Därefter bildades koder. De koder som 

hade liknande innehåll fick utgöra olika kategorier. Enligt Forsberg och Wengström (2013) är 

kategorierna som skapats det som eftersöks i underlaget. Innan kategorier bildas skall det 

enligt Graneheim och Lundmans (2004) tolkning bildas underkategorier, men dessa valdes 

bort. Hur analysprocessen gick till framgår av bilaga 4. 

Sammanställning av artiklar med kvantitativ metod 

Kvantitativ ansats baseras på återkommande variabler som är riktade till innehållet, så kallade 

mätbara variabler (Nilsson, 2010). Sammanställningen av de kvantitativa resultaten har skett 

genom att textens innehåll bearbetats. Texten lästes igenom ett antal gånger och översattes. 

På så vis gick det att finna genomgående variabler i textmaterialet, vilka bestämdes att utgöra 

basen för sammanställningen. Dessa variabler var; Utbildning, Sjuksköterskans egna 

rökvanor och Sjuksköterskans förhållningssätt till arbetsuppgiften. Innehållet organiserades, 

för att sedan kunna sammanställas till en förenklad återgivning av detsamma. Enligt Forsberg 

och Wengström (2013) kan sammanställningen av kvantitativa studier vara förutsägande, 

förklarande och beskrivande. Sammanställningen av de kvantitativa studierna gjordes utifrån 

Nilsson (2010) där variabler bearbetas fram ur textmaterialet och beskrivs. Vid granskningen 

av de kvantitativa studierna återkom variabler i samtliga artiklar som resulterade i att 

variablerna var valida och reliabla. 
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Resultat 
Innehållsanalysen av de fyra artiklarna med kvalitativ metod gav tre kategorier. Resultatet 

kommer att presenteras med hjälp av kategorierna, vars namn bildar rubrikerna. Den 

kvantitativa resultatdelen kommer att redovisas med hjälp av de variabler som var mest 

framträdande. 

Resultatredovisning av innehållet från de kvalitativa studierna 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1. Sammanställning av bildade kategorier 

Sjuksköterskans erfarenhet och kunskap 

Sjuksköterskor påtalade att då stöd gavs var det viktigt att vara positiv och inte skuldbelägga 

patienten (Bialous, Sarna, Wewers, Froelicher & Dano, 2004; Radsma & Bottorff, 2009). Det 

var även av betydelse att kunna visa förståelse och lojalitet för den ansträngda situationen 

som rökavvänjning innebar (Bialous m.fl., 2004; Radsma & Bottorff, 2009; Sharp & 

Tishelman, 2005). Sjuksköterskor beskrev att det var viktigt att ha förståelse för patienten i 

situationer där de upplevde att motivationen hos patienten var låg (Sharp & Tishelman, 

2005). Sjuksköterskor upplevde nämligen att motivationen hos patienten ökade efter varje 

möte. Sjuksköterskors erfarenhet bidrog till att pressen hos patienterna minskade vilken 

annars kunde påverka patienterna negativt (a.a.). Rökande sjuksköterskor hade en viss 
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tendens att avstå från samtal om rökning med patienterna för att de i sin profession skämdes 

och inte ville hamna i konflikt (Radsma & Bottorff, 2009). Sjuksköterskorna som rökte ville 

samtidigt framstå som hälsomedvetna i sin profession, vilket medförde att de upplevdes att de 

var inkonsekventa. Sjuksköterskor som var rökare och före detta rökande sjuksköterskor 

ansåg att sjuksköterskor borde framträda i en roll som kunde främja motivationen hos 

patienter till en framgångsrik rökavvänjning, vilket inte gjordes om sjuksköterskan rökte. 

Flertalet påstod att detta kunde bli möjligt först efter att sjuksköterskan själv slutat röka. 

Sjuksköterskor ansåg att det krävdes viss känsla och förståelse för hur svårt det kunde vara att 

sluta röka. Sjuksköterskor som varit rökfria i ett år eller mer kände sig inte längre obekväma 

med hanteringen av stödåtgärder i samband med rökavvänjning (a.a.). Dessa sjuksköterskor 

kunde känna sig mer tillfreds och tyckte sig därmed kunna hantera patienternas behov bättre 

utifrån en position ”I understand what I’m asking them to do” (Radsma & Bottorff, 2009, s. 

450). Det beskrevs att det fanns kunskapsbrist gällande stödåtgärder hos kollegorna angående 

rökavvänjning, vilket var ett hinder för sjuksköterskorna i deras egna försök till att sluta röka 

(Bialous m.fl., 2004). Sjuksköterskor beskrev patientens sociala relationer och miljön runt 

omkring patienten som viktiga faktorer, vilket var bidragande till en mer gynnsam 

rökavvänjning (Sharp & Tishelman, 2005). 

Sjuksköterskans åsikter om rökavvänjning 

Sjuksköterskor hade åsikter om att rökavvänjningsåtgärder var lägre i de situationer där 

rökning inte var relaterat till patienternas diagnoser eller hälsoproblem, likaså om patienterna 

upplevdes ointresserade av att sluka röka (Radsma & Bottorff, 2009). 

 

”I wouldn´t be talking to them about stopping smoking when they were 

very unwell. Then I wouldn’t be talking to them about it at all. This is not 

about torture” (Lawn & Condon., 2006, s. 116). 

 

Sjuksköterskor uppfattade att äldre patienter var mindre motiverade till 

rökavvänjningsåtgärder (Radsma & Bottorff, 2009). Sjuksköterskorna tog förgivet att äldre 

människor många gånger hade mångåriga rökvanor bakom sig och ville därför inte sluta röka. 

Sjuksköterskorna hade också uppfattningen att äldre personer hade åsikten att det inte skulle 

vara fördelaktigt för dem med ett rökstopp (a.a.) En del sjuksköterskor visade sig vara 

nonchalanta och ignorerade patienternas behov av rökavvänjning (Radsma & Bottorff, 2009; 

Lawn & Condon, 2006). 
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”If they want to smoke, that´s fine by me. I haven´t really thought about it 

that much. I just never think about it” (Lawn & Condon., 2006, s. 116). 

 

Sjuksköterskor hade även en uppfattning om att etiska dilemman kunde uppstå i deras 

profession, på grund av den personliga integriteten (Radsma & Bottorff, 2009; Lawn & 

Condon, 2006). Vissa sjuksköterskor hade åsikter att direkta stödåtgärder för att förhindra 

patienters behov av rökning var av avgörande betydelse för det fortsatta resultatet, medan 

andra sjuksköterskor såg bort medan patienterna gick ut för att röka (a.a.). 

Sjuksköterskans relation till patienten 

Vikten av en god relation mellan sjuksköterskor och patienter poängterades av 

sjuksköterskorna (Sharp & Tishelman, 2005). Relationen ansågs utgöra en grundläggande 

faktor för att rökavvänjning skulle vara framgångsrik (a.a.). Sjuksköterskor kände ibland en 

viss obalans i relationen till patienterna, då de ansåg sig ha mer auktoritet (Lawn & Condon, 

2006; Radsma & Bottorff, 2009; Sharp & Tishelman, 2005). Sjuksköterskor som skrev ner 

faktorer som kunde vara gynnsamma för den enskilde patienten och skapade på så sätt ett 

förtroende till patienten, där relationen anpassades till patientens behov (Sharp & Tishelman, 

2005). Åtgärder angående när och hur det skulle vara lämpligt att föra diskussion angående 

rökavvänjning blev därmed individanpassat. Negativa perspektiv behövdes ibland lyftas fram 

och fokuseras på något positivt. Det var viktigt att patienten hade en positiv attityd. Genom 

att inte anklaga patienten kunde relationen mellan sjuksköterskan och patienten bli mer 

likvärdig (a.a.). 

 

”I do not feel that timing is right to bring up smoking today; we`ll wait a 

couple of days. Right now so much else is more important…” (Sharp & 

Tishelman., 2005, s. 230). 
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Resultatredovisning av innehållet från de kvantitativa studierna 
Variabler som var återkommande i artiklarnas resultat finns representerade i figur 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Figur 2. Sammanställning av framkomna variabler 

Utbildning 

I studier gjorda av Barta och Stacy (2005), Borrelli, Lee och Novak (2008) och Matten, 

Morrison, Rutledge, Chen, Chung och Wong (2011) genomgick sjuksköterskor utbildning i 

rökavvänjning enligt ”5A´s” modell. Tidsintervallerna på utbildningen varierade mellan tre 

timmar till sex veckor. I samtliga artiklar gav utbildningen positiva resultat då jämförelse 

gjordes före och efter avslutad utbildning (a.a.). I studien gjord av Matten m.fl. (2011) ansåg 

flertalet sjuksköterskor att utbildningens innehåll gav dem ny kunskap, vilket medförde att 

rådgivningens kvalité blev bättre. Innan utbildningen genomgicks frågade merparten av 

sjuksköterskorna endast om patienternas rökvanor. Efter avslutad utbildning visade det sig att 

sjuksköterskorna var mer benägna att rådgöra med patienten, stödja patienten och planera 

uppföljning (a.a.). Sjuksköterskor redogjorde att självförtroendet ökade i och med den nya 

kunskapen (Borrelli, Lee och Novak, 2008). Sjuksköterskor var mer villiga att diskutera 

rökning och dess konsekvenser efter avslutad utbildning med alla patienter, oavsett 

patienternas hälsotillstånd och att patientens motivation ibland saknades. Sjuksköterskor 

spenderade även mer tid tillsammans med patienten och gjorde insatser i stödjande syfte, då 
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de efter utbildningen tyckte att rökavvänjning blev mer angelägen. Det förelåg ett samband 

mellan sjuksköterskans uppmuntran till positiva beteenden och huruvida sjuksköterskor 

frågade om patienternas rökvanor (a.a.). I studien av Sarna, Bialous, Wells, Kotlerman, 

Wewers och Froelicher (2009) framkom det att sjuksköterskor som kände till Tobacco Free 

Nurses [TFN] utförde rökningsrelaterade åtgärder enligt ”5A´s” i högre utsträckning än de 

som var omedvetna om TFN. Internetsidan TFN ger information angående rökning och 

rökavvänjning (a.a.). 

Sjuksköterskans egna rökvanor  

Icke rökande sjuksköterskor visade positiva attityder till rökavvänjning gentemot rökande 

sjuksköterskor som tyckte att stödåtgärder för rökavvänjning var av mindre betydelse 

(Pelkonen & Kankkunen, 2001; Slater, McElwee, Fleming & McKenna, 2006; Svavarsdóttir 

& Hallgrímsdóttir, 2007). Flertalet av sjuksköterskorna som rökte tyckte att rådgivning 

gällande rökavvänjning var bortkastad tid (Pelkonen & Kankkunen, 2001; Svavarsdóttir & 

Hallgrímsdóttir, 2007). Merparten av de rökande sjuksköterskorna som deltog uppmuntrade 

inte sina patienter att sluta röka då de inte trodde att rökavvänjningsmetoder skulle fungera 

(a.a.). Sjuksköterskor som tidigare hade rökt erbjöd mindre uppföljning i form av stöd till 

patienten (Sarna m.fl., 2009). Sjuksköterskor som rökte var mindre villiga att ge stödåtgärder 

till rökavvänjning men skapade ett bättre förtroende till patienten när de gav stödåtgärder 

eftersom de kände igen sig i situationen (Pelkonen & Kankkunen, 2001; Slater m.fl., 2006). 

Rökande sjuksköterskor såg inte riskerna relaterade till rökning i lika hög utsträckning som 

icke rökande sjuksköterskor (a.a.). 

Sjuksköterskans förhållningssätt till arbetsuppgiften 

Flera studier visar att sjuksköterskorna överlag tyckte att det tillhörde professionen att 

beskriva för patienten de risker som rökning medförde (Pelkonen & Kankkunen, 2001; Slater 

m.fl., 2006; Svavarsdóttir & Hallgrímsdóttir, 2007). Majoriteten av sjuksköterskorna frågade 

om rökvanor endast om patienten hade symtom som kunde relateras till rökning (Pelkonen & 

Kankkunen, 2001). Mindre än hälften av sjuksköterskorna som deltog gav patienten 

stödjande råd till rökavvänjning (a.a.). En del sjuksköterskor som deltog visade inget intresse 

av att ge stödåtgärder till rökavvänjning då de ansåg att stödåtgärder inte skulle ha någon 

effekt (Pelkonen & Kankkunen, 2001; Svavarsdóttir & Hallgrímsdóttir, 2007). 

Sjuksköterskors förhållningssätt till att identifiera patienters motivation till att sluta röka var 

bättre om sjuksköterskans arbetslivserfarenhet var mindre än fem år (Pelkonen & Kankkunen, 
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2001). Genom att skapa ett förtroende till patienterna blev patienterna mer inspirerade till att 

sluta röka oftast med positiva resultat som följd (Pelkonen & Kankkunen, 2001; Svavarsdóttir 

& Hallgrímsdóttir, 2007). Samtal kring rökvanor kan annars medföra negativa effekter för 

relationen mellan sjuksköterskan och patienten (a.a.). Sjuksköterskor önskade att de var mer 

engagerade i patienternas rökavvänjning och hälsofrämjande åtgärder men upplevde ett 

behov av utbildning då deras tidigare åtgärder haft begränsade framgångar (Slater m.fl., 

2006). Majoriteten av sjuksköterskorna tyckte inte att sjuksköterskeutbildningen hade gett 

dem tillräckligt med kunskap i ämnet rökavvänjning (Svavarsdóttir & Hallgrímsdóttir, 2007). 

Slater m.fl. (2006), Pelkonen och Kankkunen (2001) och Svavarsdóttir och Hallgrímsdóttir 

(2007) beskrev att sjuksköterskor ansåg sig ha bristfälliga kunskaper i rökavvänjning. Andra 

faktorer som lyftes fram och ansågs ha betydelse var tidsbrist, om sjuksköterskan själv varit 

rökare, patientens ålder, arbetslivserfarenhet. Dessutom uppfattades arbetsuppgiften många 

gånger som svår och i vissa fall ansågs inte rökavvänjning och stöd vid rökavvänjning som 

någon arbetsuppgift (a.a.). 

Diskussion 

Metoddiskussion 
Syftet med studien var att beskriva faktorer som kan påverka sjuksköterskans stödåtgärder 

vid rökavvänjning. Metoden som användes var en litteraturstudie som baserades på elva 

artiklar. Metoden litteraturstudie valdes, därför att ny kunskap enligt Nilsson (2005) kan 

komma att lyftas fram med hjälp av att aktuell forskning sammanställs inom ämnesområdet. 

Nilsson (2005) påtalar även att litteraturstudier är en andrahandstolkning av tidigare 

forskning. Nackdelen med en litteraturstudie kan vara att artiklarna har tolkats redan en gång, 

resultaten är alltså redan bearbetade (a.a.). Till föreliggande studie skulle en empirisk studie 

kunna vara ett lämpligt metodval, då Polit och Beck (2012) menar att intervjuer skulle 

komma att utformas från oss och svaren från deltagarna skulle komma direkt från 

primärkällan. Tolkningar av andra författare skulle då kunna ha undvikits. Metoden är dock 

tidskrävande, på grund av begränsad tid valdes därför en litteraturstudie att genomföras. 

Såväl kvantitativa som kvalitativa metoder är väsentliga inom vårdforskningen. För att 

evidensbasera omvårdnaden krävs det kunskap utifrån båda metoderna (Lyckhage, 2012). 

Forsberg och Wengström (2013) menar att studier från enbart RCT sedan länge varit 

rekommenderade eftersom att de bidrar till utveckling av omvårdnadens praxis. Under senare 
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år har kvalitativa studiers forskningsresultat blivit mer accepterade och bör således inkluderas 

för att uppnå evidensbaserad omvårdnad (a.a.). Genom att använda både kvantitativa och 

kvalitativa studier kan resultatet bli trovärdigare (Creswell, 2003). Det kan vara gynnsamt, 

framförallt inom området hälsa att båda forskningsansatserna innefattas i litteraturstudier 

därför att sjuksköterskans yrkesprofession kännetecknas alltmer av komplicerade sysslor och 

interventioner (Thompson & Clark, 2012; Richards & Borglin, 2011). Genom att lyfta fram 

olika perspektiv på problemet ökas möjligheten för att få en förståelse för verkligheten 

(Willman m.fl., 2011). Till föreliggande studie ansågs det relevant att använda båda 

metoderna då kvantitativa metoder lyfter fram det objektiva hos det som studeras och de 

kvalitativa metoderna lyfter fram fenomen eller sammanhang i omvärlden t.ex. upplevelse 

(Forsberg & Wengström, 2013). Den kvalitativa forskningen framställs enligt Olsson och 

Sörensen (2011) ofta som ett sätt att komma nära individen genom att observera beteenden 

och genom människans eget talande. Detta sker ofta genom intervjuer eller egna skrivna ord 

(a.a.). Det kan dock förekomma systematiska fel, exempelvis kan intervjuer skapa en relation 

(Mautner, Birch, Jessop & Miller, 2002). Relationen kan bli alltför innerlig och kan medföra 

risker såsom att svaren kan bli anpassade till något som de tror undersökaren vill höra (a.a.). 

 

Datainsamlingen gjordes i CINAHL och MEDLINE/Pubmed. Enligt Willman m.fl. (2011) 

bör sökningen inkludera mer än en elektronisk databas för att kunna få ett tillfredställande 

textmaterial. Upprepade sökningar medförde att samma artiklar framkom och enligt Olsson 

och Sörensen (2011) benämns detta som datamättnad. Samtliga sökblock kombinerades med 

varandra med hjälp av Booleska sökoperatorn ”AND”. Detta innebar att alla sökorden var 

inkluderade. Detta kan dock ha begränsat antal artiklar. Enligt Willman m.fl. (2011) bör 

språket begränsas till språk som behärskas. En nackdel i denna studie kan vara att artiklarna 

är skrivna på engelska, vilket inte är modersmålet. Detta kan ha inneburit vissa 

språkförbistringar vid översättningen. En annan svaghet kan vara exkluderingen av andra 

språk i artiklarna som kan ha medfört att viss relevant forskning exkluderades. 

 

Enligt Polit och Beck (2012) kan mixed methods vara svårhanterliga. En av de valda 

artiklarna med kvalitativ metod innehåller både sjuksköterske- och patientperspektiv. Det 

förelåg inte några problem med att bara urskilja sjuksköterskeperspektivet och därför valdes 

aktuell artikel att inkluderas i föreliggande studie. 
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Kvalitetsbedömningen är personligt värderad vilket kan innebära att samma artiklar kunde ha 

granskats annorlunda av andra personer (Forsberg & Wengström, 2013). Resultatet hade 

därmed kunnat bli ett helt annat (a.a.). Det kvalitativa granskningsprotokollet modifierades 

eftersom samtliga valda artiklar varken kopplades till någon teori eller hade något förhållande 

till en teoretisk referensram i resultatet. Under kvalitetsgranskningen visade det sig att en av 

de valda kvantitativa studierna var etiskt granskad och sex av de kvantitativa studierna var 

inte etiskt granskade. Alla som medverkade i studierna godkände sitt deltagande, vilket kan 

vara av etiskt värde. Enligt Forsberg och Wengström (2013) ska de individer som deltar i 

undersökningar skyddas då ny kunskap eftersträvas, det är ett krav att etiska överväganden 

görs. De fyra kvalitativa studierna var etiskt godkända vilket enligt Danielson (2012) krävs 

för publicering av intervjustudier. Sex av de kvantitativa studierna var randomiserade. 

Devereaux & Yusuf (2003) skriver att RCT- studier anses vara mest tillförlitliga. Artikeln 

som inte var randomiserad utan så kallad CCT- studie, valdes ändå att inkluderas. En nackdel 

med CCT - studie kan vara att slutsatserna kan tolkas fel och att grupperna är jämförbara 

(Billhult & Gunnarsson, 2012). Artikeln var relevant då samtliga sjuksköterskor fick 

utbildning och deltagarna ingick inte i någon kontrollgrupp. I de kvantitativa studierna 

besvarade deltagarna frågeformulär eller så genomgick deltagarna en utbildning. I artiklarna 

med frågeformulär har likvärdiga frågor formulerats till sjuksköterskorna vars syfte var att få 

en ökad förståelse för hur sjuksköterskor hanterar rökavvänjning. I artiklarna där utbildning 

ingick var syftet detsamma. Frågeformulären mätte alltså det som skulle mätas så kallad 

validitet (Olsson och Sörenson, 2011). De stora deltagarurvalen i de kvantitativa studierna 

anses ha bidragit med tillförlitliga faktorer då resultaten är likvärdiga. Detta kan benämnas 

som hög reliabilitet (Olsson och Sörenson, 2011). 

 

De kvalitativa studierna analyserades med hjälp av Graneheim och Lundmans (2004) 

tolkning av manifest innehållsanalys. Enligt Olsson och Sörensen (2011) skall egen tolkning 

av det skrivna materialet uteslutas. Egen tolkning kan dock aldrig helt undvikas då det vid 

analysering sker omedvetet (a.a.). Analysen kändes relevant och var lättöverskådlig. Delar av 

analysmodellens olika delar gjordes separat. Därefter jämfördes och diskuterades det som 

hade framkommit på olika håll tills samstämmighet förelåg. Detta tillvägagångssätt kan ha 

inneburit att resultatets tillförlitlighet ökade samtidigt som risken för att text skulle gå 

förlorad minimerades. Översättningen vid analysarbetet från engelska till svenska kändes 

svår att hantera. Översättningen kändes inte direkt korrekt, kondenseringen medförde ibland 

att visst innehåll gick förlorat. Därför togs beslutet att engelska språket inte skulle översättas 
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utan användas i meningsenheterna och vid kondensering. När koderna var bestämda 

översattes de till svenska och härifrån bildades slutligen kategorier. Enligt Graneheim och 

Lundmans (2004) tolkning av innehållsanalys beskrivs underkategori som en del i 

analysarbetet. Underkategorier kan vara till hjälp då de kan ge en högre abstraktionsnivå 

(a.a.). I föreliggande studie valdes underkategorier bort med anledning av att de bildade 

kategorierna var tydliga och underkategorierna skulle bli väldigt lika kategorierna. Enligt 

Graneheim och Lundman (2004) kan underkategorierna tas bort om kategorin ger uttryck för 

innehållets essens. Att utesluta underkategorier kan dock bidra till att textmaterialet som 

presenteras under kategorin blir mindre specifikt (Olsson & Sörensen, 2011). 

 

Eftersom båda metoderna har använts och resultaten pekar på samma faktorer som kan 

påverka sjuksköterskans stödåtgärder vid rökavvänjning ökar trovärdigheten för framkommet 

resultat. Resultaten kan bli både överförbara och generaliserbara. Artiklarna är utförda inom 

olika verksamheter i vården och visar liknande resultat. Enligt Olsson och Sörensen (2011) 

kan generalisering ske då resultatet kan generaliseras i ett bredare perspektiv. Resultatet i 

föreliggande studie kan vara applicerbart i sjukvården då merparten av studierna är av 

kvantitativ metod och deltagarurvalet i de kvantitativa studierna är betydande. De kvalitativa 

resultatet kan överföras till liknande miljöer vilket avser andra situationer eller grupper, men 

kan enligt Krippendorff (2004) inte generaliseras. Två av artiklarna har gemensamma 

författare, vilket kan ha medfört ett snävare resultat, eftersom de troligtvis tillhör samma 

forskargrupp. Då studierna hade olika ansatser och utfördes olika år ansågs de trots detta 

viktiga att ta med. 

Resultatdiskussion 
Resultatet ifrån båda metoderna visade likvärdiga faktorer. Utbildningens betydelse och 

sjuksköterskans egna rökvanor var övergripande faktorer som påverkade sjuksköterskans 

stödåtgärder vid rökavvänjning. 

 

Resultatet visade att merparten av sjuksköterskorna upplevde brist på kunskap i 

rökavvänjning. Kortare utbildning i rökavvänjning gjorde att sjuksköterskor kunde hantera 

rökavvänjning bättre. I resultatet framkom även att sjuksköterskor som genomgått utbildning 

i rökavvänjning visade ett ökat självförtroende. Gomm, Lincoln, Egeland och Rosenberg 

(2002), Puska m.fl. (2005), Jones och Hamilton, (2011) och Sarna, Bialous, Rice och Wewers 

(2009) påpekar att sjuksköterskor har vissa svårigheter med deras självförtroende, då de skall 
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utföra rökavvänjningsåtgärder. Många gånger kan det dåliga självförtroendet relateras till 

otillräckliga kunskaper inom ämnet och därför vågar de inte råda patienten. De menar att för 

att kunna ge adekvata stödåtgärder behövs utbildning (a.a.). Enligt Gomm m.fl. (2002) och 

Wong och Stokes (2011) bör det i sjuksköterskans grundutbildning ingå förebyggande 

åtgärder till rökavvänjning. 

 

Resultatet påvisade att sjuksköterskor som rökte hade negativa åsikter om rökavvänjning. De 

avstod i högre grad från samtal angående rökning och rökstopp med patienten och ansåg att 

rökavvänjning var bortkastad tid. Detta bekräftas även av Shultz, Hossain och Johnson (2009) 

och Puska .m.fl. (2005) då sjuksköterskor som röker ofta har attityder som påverkar 

stödåtgärderna negativt. Resultatet i föreliggande studie visade dock att rökande 

sjuksköterskor som gav stödåtgärder i rökavvänjning ingav ett bättre förtroende till patienten 

i jämförelse med icke rökande sjuksköterskor. Post och Gilljam (2003) hävdar att rökande 

sjuksköteskor är behjälpliga till patienter att sluta röka då egna erfarenheter bidrar till 

stödjande förändringar. I resultatet framkom även att före detta rökande sjuksköterskor och 

icke rökande sjuksköterskor visade en positivare inställning till rökavvänjning. Shultzs m.fl. 

(2009) hävdar att sjuksköterskor som inte röker arbetar mer hälsofrämjande. 

 

Resultatet visade även att sjuksköterskor utförde stödåtgärder mindre då patienten hade 

problem med hälsan. Resultatet visade även att sjuksköterskor utförde stödåtgärder betydligt 

oftare då patienten hade symtom som var relaterade till rökning. Enligt Good, Frazier, Wetta-

Hall, Ablah och Molgaard (2004) och McCarty, Zander, Hennrikus och Lando (2001) 

prioriterar sjuksköterskor andra arbetsuppgifter, vilka de uppfattar som viktigare, än 

rökavvänjning. Speciellt då patienten har en dålig prognos (a.a.). Resultatet i föreliggande 

studie påvisade att sjuksköterskor vars arbetslivserfarenhet var mindre än fem år identifierade 

patientens motivation till att sluta röka bättre. Ytterligare faktorer som framkom i resultatet 

som påverkade sjuksköterskans stödåtgärder var tidsbrist och bristande arbetslivserfarenhet. 

Arbetsuppgiften ansågs dessutom vara komplicerad och arbetsuppgiften uppfattades inte av 

alla som en reell arbetsuppgift. Rollnick, Butler och Stott (1997) och Gomm m.fl. (2002) 

påpekar att sjuksköteskor påtalar ett visst motstånd i arbetet med stödåtgärder vid 

rökavvänjning. Detta benämns som tidsbrist, uppfattningar av att inte ha tillräckligt med 

kompetens och svårigheter med att se patienters motivation till livsstilsförändringar (a.a.). 
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Det framkom även i resultatet att sjuksköterskor bedömde situationer på olika vis, vilket 

medförde att vidtagna stödåtgärder utfördes på olika sätt. Resultatet visade betydelsen av att 

kunna visa förståelse för den ansträngda situationen som patienten befann sig i. Enligt Orem 

(2001) kan patientens egenvård behöva stöd då patienten inte har tillräckligt med resurser för 

att bevara hälsa och välbefinnande. I teorin nämns även att sjuksköterskor kan göra sina 

bedömningar på olika sätt. Om sjuksköterskan har ett positivt beteende och visar förståelse 

kan patientens ansträngningar bli mer framgångsrika (a.a.). Vidare visar resultatet ett 

samband mellan 5A´s och Orems (2001) fem hjälpmetoder: Fråga patienten/ Att handla eller 

utföra för en annan person, Bedöma patientens motivation/ Vägleda en annan person, Stödja 

patienten/ Stödja en annan person, Hjälpa till med uppföljning/ Skapa en utvecklande miljö 

samt Råd till patienten/ Undervisa en annan person. 

Slutsats 
Rökning är en bidragande faktor till ohälsa och för tidig död. Att sluta röka har betydelse för 

att bevara hälsan. I sjuksköterskans profession skall hälsa främjas och ohälsa förebyggas. 

Bidragande faktorer som påverkar sjuksköterskans stödåtgärder vid rökavvänjning är 

kunskapsbrist och sjuksköterskans egna rökvanor. På senare år har rökning och dess 

relaterade sjukdomstillstånd belysts i hög utsträckning, men detta är inte tillräckligt. Vi anser 

att sjuksköterskans främsta roll är att förebygga sjukdomar och tillstånd. Det är därför av vikt 

att utbildning i någon form ges till sjuksköterskor och de blivande sjuksköterskor angående 

rökavvänjning. Vi ser gärna ytterligare svensk forskning inom området genomförs då 

resultatet visar att rökande sjuksköteskor utför stödåtgärder mindre än icke rökande 

sjuksköteskor. Det är idag rökförbud i vissa av Sveriges landsting och kommuner och det 

kanske skulle vara andra faktorer som skulle komma att belysas i svensk forskning. 

Självständighet 
Arbetet har gjorts tillsammans av Emelie Nyberg och Hanna Siesing. Vetenskapliga artiklar 

har sökts var för sig och tillsammans. Kvalitetsgranskning och analys av artiklarna har gjorts 

separat, sedan jämfört och enats om samstämmighet. Inledning, bakgrund, metod, analys, 

resultat, diskussion och slutsats har skrivits tillsammans. Hanna har haft ansvar för bilagorna 

och Emelie har haft ansvar för layouten. Skribenterna har haft gott samarbete och suttit 

tillsammans under arbetsprocessen. 



 

22 
 

Referenser 
Barta, S.K., & Stacy, R.D. (2005). The Effects of a Theory-Based Training Program on 
Nurses´Self-Efficacy and Behavior for Smoking Cessation Counseling. The Journal of 
Continuing Education in Nursing, 36, 117-123. 
 
Bialous, S.A., Sarna, L., Wewers, M.E., Froelicher, E.S., & Danao, L. (2004). Nurses’ 
Perspectives of Smoking Initiation, Addiction, and Cessation. Nursing Research, 53, 387-
395. 
 
Billhult, A., & Gunnarsson, R. (2012). Kvantitativ studiedesign och stickprov I: M. 
Henricson. (Red.), Vetenskaplig teori och metod, Från idé till examination inom omvårdnad 
(s. 115-126). Lund: Studentlitteratur. 
 
Borrelli, B., Lee, C., & Novak, S. (2008). Is provider training effective? Changes in attitudes 
towards smoking cessation counseling and counseling behaviors of home health care nurses. 
Preventive Medicine, 46, 358-363. 
 
Chaney, S-E., & Sheriff, S. (2012). Evidence-based treatments for smoking cessation. The 
Nurse Practitioner, 37, 24-31. 
 
Coffield, A-B., Maciosek, M-V., McGinnies, J-M., Harrys, J-R., Caldwell, M-B., Teutsch, S-
M., Atkins, D., Richland, J-H., & Haddix, A. (2001). Priorities Among Recommended 
Clinical Preventive Services. American Journal of Preventive Medicine, 21, 1-9. 
 
Cohen, S., & Syme, S. L. (1985). Social support and health. Orlando, FL: Academic Press. 
 
Creswell, J.W. (2003). Research design: Qualitative approaches. Thousand Oaks: Sage 
Publications. 
 
Croghan, E., & Johnson, C. (2005). Supporting smoking cessation and dietary change. 
Nursing Standard, 19, 52-54. 
 
Devereaux, P.J., & Yusuf, S. (2003). The evolution of the randomized controlled trial and its 
role in evidence- based decision making. Journal of International Medicine, 254, 105-113. 
 
Danielson, E. (2012). Kvalitativ forskningsintervju I: M. Henricson (Red.). Vetenskaplig teori 
och metod, Från idé till examination inom omvårdnad (s. 163-174). Lund: Studentlitteratur. 
 
Eriksen, M., Mackay, J., & Ross, H. (2012). The tobacco atlas. (4th edition). Atlanta, GA: 
American Cancer Society; New York, NY: World Lung Foundation. 
 
Finch, L.P. (2006). Patients´ communication with nurses’ relational communication and 
preferred nurses behaviors. International Journal for Human Caring, 10, 14-21. 
 
Forsberg, C., & Wengström, Y. (2013). Att göra systematiska litteraturstudier: Värdering, 
analys och presentation av omvårdnadsforskning (3 uppl.). Stockholm: Natur & Kultur. 
 



 

23 
 

Graneheim, U.H., & Lundman, B. (2004). Qualitative content analysis in nursing research: 
concepts, procedures and measures to achieve trustworthiness. Nurse Education Today, 24, 
105-112.  
 
Gomm, M., Lincoln, P., Egeland, P., & Rosenberg, M. (2002). Helping hospitalized clients 
quit smoking: a study of rural nursing practice and barriers. Australian Journal of Rural 
Health, 10, 26-32. 
 
Good, M.J., Frazier, L.M., Wetta-Hall, R., Ablah, E., & Molgaard, C.A. (2004). Kansas 
OfficeBased Nurses´ Evaluation of Patient Tobacco Cessation Activities. Journal of 
Community Health Nursing, 21, 77-85. 
 
ICN, International Council of Nurses. (2012a). The ICN Code of Ethics for Nurses  
http://www.icn.ch/images/stories/documents/about/icncode_english.pdf 
Hämtad: 2013-09-23. 
 
ICN, International Council of Nurses (2012b). Tobacco use and health. 
http://www.icn.ch/images/stories/documents/publications/position_statements/A18_Tobacco
_Use_Health.pdf 
Hämtad: 2013-09-23. 
 
Jones, S., & Hamilton, S. (2011). Smoking cessation: implementing hospital-based services. 
British Journal of Nursing, 20, 1210-1215. 
 
Krippendorff, K. (2004). Content Analysis- An introduction to its methodology. London: Sage 
Publications. 
 
Kristofferzon, M-L., Löfmark, R., & Carlsson, M. (2008). Managing consequences and 
finding hope- experiences of Swedish woman and men, 4 – 6, months after myocardial 
infarction [electronic version], Scandinavian Journal of Sciences, 22, 367-375.  
 
Lawn, S., & Condon, J. (2006). Psychiatric nurses´ ethical stance on cigarette smoking by 
patients: Determinants and dilemmas in their role in supporting cessation. International 
Journal of Health Nursing, 15, 111-118. 
 
Lyckhage, E.D. (2012). Kunskap, kunskapsanvändning och kunskapsutveckling I: F. Friberg. 
(Red.), Dags för uppsats- Vägledning för litteraturbaserade examensarbete (2uppl.) (s. 23-
35). Lund: Studentlitteratur. 
 
Matten, P., Morrison, V., Rutledge, D.N., Chen, T., Chung, E., & Wong, S-F. (2011). 
Evaluation of Tobacco Cessation Classes Aimed at Hospital Staff Nurses. Oncology Nursing 
Forum, 38, 67-73. 
 
Mautner, M., Birch, M., Jessop, J., & Miller, T. (2002). Ethics in Qualitative Research. 
London: Sage Publications. 
 
McCarty, M.C., Zander, K.M., Hennrikus, D.J., & Lando, H.A. (2001). Barriers Among  
Nurses to Providing Smoking Cessation Advice to Hospitalized Smokers. American Journal 
of Health Promotion, 16, 85-87. 
 

http://www.icn.ch/images/stories/documents/about/icncode_english.pdf
http://www.icn.ch/images/stories/documents/publications/position_statements/A18_Tobacco_Use_Health.pdf
http://www.icn.ch/images/stories/documents/publications/position_statements/A18_Tobacco_Use_Health.pdf


 

24 
 

Neubeck, L. (2006). Health promotion-Smoke: free hospitals and the role of smoking 
cessation services. British Journal of Nursing, 15, 248-251. 
 
Nilsson, M. (2005). Den systematiska litteraturstudien som vetenskapligt fördjupningsarbete 
i omvårdnad. Ersta Sköndal högskola: Kompendium. 
 
Nilsson, Å. (2010). Kvantitativ innehållsanalys. I: M. Ekström., & L. Larsson, (Red.), 
Metoder i kommunikationsvetenskap (2 uppl.) (s. 119-152). Lund: Studentlitteratur. 
 
Olsson, H., & Sörensen, S. (2011). Forskningsprocessen, Kvalitativa och Kvantitativa 
perspektiv (3 uppl.). Stockholm: Liber. 
 
Orem, D.E. (2001). Nursing concepts of practice. (6 uppl.). St.Louis: Mosby. 
 
Pelkonen, M., & Kankkunen, P. (2001). Nurses’ competence in advising and supporting 
clients to cease smoking: a survey among Finnish nurses. Journal of Clinical Nursing, 10, 
437-441. 
 
Polit, D.F., & Beck, C.T. (2012). Nursing research Generating and Assessing Evidence for  
Nursing Practice (9. ed.). Philadelphia: Lippincott, Williams & Wilkins. 
 
Porter, A. (2013). The Role of the Advanced Practice Nurse in Promoting Smoking Cessation 
in the Adult Population. Medsurg Nursing, 22, 264-268. 
 
Puska, P.M.J, Barrueco, M., Roussos, C., Hinder, A., & Hogue, S. (2005). The participation 
of health professionals in a smoking-cessation programme positively influences the smoking 
cessation advice given to patients. Blackwell Publishing, 59, 447-452. 
 
Post, A., & Gilljam, H. (2003). Tackla tobak, tobaksprevention i teori och praktik (2 uppl.). 
Lund: Studentlitteratur. 
 
Radsma., & Bottorff, J-L. (2009). Counteracting Ambivalence: Nurses Who Smoke and Their 
Health promotion Role with Patients Who Smoke. Research in Nursing & Health, 32, 443-
452.  
 
Rice, V. H., & Stead, L. F. (2008). Nursing interventions for smoking cessation. Cochrane 
Database of systematic Reviews, Issue 1. Art. No.: CDOO1188. DOI: 10. 1002/ 14651858. 
CDOO1188. Pub3, 1-58. 
 
Richards, D.R., & Borglin, G. (2011). Complex interventions and nursing: Looking through a 
new lens at nursing research. International Journal of Nursing Studies, 48, 531-533. 
 
Rollnick, S., Butler, C.C., & Stott, N. (1997). Helping smokers make decisions: the 
enhancement of brief intervention for general medical practice. Patient Education and 
Counseling, 31, 191-203. 
 
Sarna, L., Bialous, S.A., Rice, V., & Wewers, M.E. (2009). Promoting tobacco dependence 
treatment in nursing education. Australasian Professional Society on Alcohol and other 
Drugs, 28, 507-516. 
 



 

25 
 

Sarna, L., Bialous, S.A., Wells, M., Kotlerman, J., Wewers, M.E., & Froelicher, E.S. (2009). 
Frequency of Nurses´smoking cessation interventions: report from a national survey. Journal 
of Clinical Nursing, 18, 2066-2077. 
 
Schofield, I., Kerr, S., & Tolson, D. (2007). An exploration of the smoking-related health 
beliefs of older people with chronic obstructive pulmonary disease. Blackwell Publishing 
Ltd, Journal of Clinical Nursing, 16, 1726–1735. 
 
Schultz, A.S.H., Hossain, S., & Johnson, J.L. (2009). Modeling influences on acute care 
nurses’ engagement in tobacco use reduction. Research in Nursing & Health, 32, 621-633. 
 
Segesten, K. (2006). Vårdforskningens begrepp. Lund: Studentlitteratur. 
 
SFS 1982:763. Hälso- och sjukvårdslag.  
 
Sharp, L., & Tishelman, C. (2005). Smoking Cessation for Patients with Head and Neck 
Cancer- A Qualitative Study of Patients´ and Nurses´ in a Nurse-Led Intervention. Cancer 
Nursing, 28, 226-235. 
 
Slater, P., McElwee, G., Fleming, P., & McKenna, H. (2006). Nurses’ smoking behaviour 
related to cessation practice. Nursing time, 102, 23-37. 
 
Socialstyrelsen (2009). Hälso- och sjukvårdsrapport. 
http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2009/2009-126-
72/Documents/Utveckling%20V%C3%A5rd%20vid%20KOL%20och%20astma.pdf 
Hämtad: 2013-09-16. 
 
Socialstyrelsens (2005). Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska. 
http://www.socialstyrelsen.se/lists/artikelkatalog/attachments/9879/2005-105-
1_20051052.pdf  
Hämtad 2013-09-16. 
 
Socialstyrelsen (2011). Nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder. 
http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/18484/2011-11-11.pdf 
Hämtad: 2012-09-16. 
 
Svavarsdóttir, M.H., & Hallgrímsdóttir, G. (2007). Participation of Icelandic nurses in 
smoking cessation counseling. Journal of Clinical Nursing, 10, 1335-1341. 
 
Svenska Akademiens ordlista (2011). 
www.svenskaakademien.se/svenska_spraket/svenska_akademiens_ordlista/saol_pa_natet/ord
lista 
Hämtad: 2013-10-10 
 
Thompson, D.R., & Clark, A.M. (2012). Addressing the complexity conundrum in and of 
nursing. International Journal of Nursing Studies, 49, 247-248. 
 
Willman, A., Stoltz, P., & Bahtsevani, C. (2011). Evidensbaserad omvårdnad: En bro mellan 
forskning och klinisk verksamhet (3:e uppl.). Lund: Studentlitteratur. 
 

http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2009/2009-126-72/Documents/Utveckling%20V%C3%A5rd%20vid%20KOL%20och%20astma.pdf
http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2009/2009-126-72/Documents/Utveckling%20V%C3%A5rd%20vid%20KOL%20och%20astma.pdf
http://www.socialstyrelsen.se/lists/artikelkatalog/attachments/9879/2005-105-1_20051052.pdf
http://www.socialstyrelsen.se/lists/artikelkatalog/attachments/9879/2005-105-1_20051052.pdf
http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/18484/2011-11-11.pdf
http://www.svenskaakademien.se/svenska_spraket/svenska_akademiens_ordlista/saol_pa_natet/ordlista
http://www.svenskaakademien.se/svenska_spraket/svenska_akademiens_ordlista/saol_pa_natet/ordlista


 

26 
 

Wills, T.A. (1983). Social comparison in coping and help-seeking I: B.M. DePaulo, A. 
Nadler., & J.D. Fisher (Red.). New directions in helping (vol. 2): Help-seeking. New York: 
Academic press. 
 
Wong, G. (2008). Helping patients quit smoking. Kai Tiaki Nursing New Zealand, 14, 22. 
 
Wong, G., & Stokes, G. (2011). Preparing undergraduate nurses to provide smoking cessation 
advice and help. Nursing Praxis in New Zealand, 27, 21-30. 
 
WHO., World Health Organization. (2004). WHO informal meeting of health professional 
organizations and tobacco control [Press release]. 
http://www.who.int/tobacco/communications/events/30jan_2004/en/index.html 
Hämtad: 2013-09-16. 
 
Youdan, B., & Queally, B. (2005) Nurse´s role in promoting and supporting smoking 
cessation. Nursing Times, 101, 26-27. 
 
Zwar, N., Richmond, R., Halcomb, E., Furler, J., Smith, J., Hermiz, O., Blacberry, I., & 
Borland, R. (2010). Quit in General Practice: a cluster randomized trial of enhanced in-
practice support for smoking cessation. BioMedCentral Family Practice, 11, 1-8. 

http://www.who.int/tobacco/communications/events/30jan_2004/en/index.html


 

27 
 

Bilaga 1 Databassökningar 
CINAHL 
Sökordskombinationer Antal träffar Sökdatum Lästa abstrakt Antal valda 

artiklar 
S1: (MH “Nurses by Role”) 
OR “nurses by role” 

237    

S2: (MH “Nurses”) OR 
“nurses” 

218 299    

S3: (MH “Nursing Role”) OR 
“nursing role” 

35 376    

S4: S1 OR S2 OR S3 
Block 1 

237 909    

S5: ”support” 155 794    

S6: ”support measures” 123    

S7: (MH ”Nursing 
Interventions”) OR ”nursing 
interventions” 

6 373    

S8: (MH “Caregiver 
Support”) OR “caregiver 
support” 

2 890    

S9: S5 OR S6 OR S7 OR S8 
Block 2 

161 120    

S10: (MH “Smoking 
Cessation”) OR “smoking 
cessation” 
Block 3 

11 677    

S11: S4 AND S9 AND S10 222    

S12: S4 AND S9 AND S10 
Peer reviewed 

199 130911 16 11 

 



 

28 
 

Bilaga 1 Databassökningar 
Medline/Pubmed 
Sökordskombinationer Antal Träffar Sökdatum Lästa abstrakt Antal valda 

artiklar 
S1: (MH “Nurses by Role”) 
OR “nurses by role” 

237    

S2: (MH “Nurses”) OR 
“nurses” 

218 299    

S3: (MH “Nursing Role”) OR 
“nursing role” 

35 376    

S4: S1 OR S2 OR S3 
Block 1 

237 909    

S5: “support” 155 794    

S6: “support measures” 123    

S7: (MH “Nursing 
Interventions” OR “nursing 
interventions”  

6 373    

S8: (MH “Caregiver 
Support”) OR “caregiver 
support” 

2 890    

S9: S5 OR S6 OR S7 OR S8 
Block 2 

161 120    

S10: (MH “Smoking 
Cessation”) OR “smoking 
cessation” 
Block 3 

11 677    

S11: S4 AND S9 AND S10 178 130911 17 6 

 



 

29 
 

Bilaga 2 Granskningsprotokoll kvalitativ metod  

 

 Hämtad ur Willman m.fl. (2011). 



 

30 
 

Bilaga 2 Granskningsprotokoll kvantitativ metod  

 

 

 

Hämtad ur Willman m.fl. (2011). 



 

31 
 

Bilaga 3 Artikelöversikt  
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Pelkonen & Kankkunen., 2001, 
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Nurses´ competence in 
advising and supporting 
clients to cease smoking: 
a survey among Finnish 
nurses. 

Kvantitativ datainsamling 
bestående av frågeformulär. 

Urvalet bestod av 1235 
sjuksköterskor som var 
slumpmässigt utvalda ifrån två 
olika instanser. 

15/16 poäng 
94 % 
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Borrelli, Lee & Novak., 2007, 
USA. 

Is provider training 
effective? Changes in 
attitudes towards smoking 
cessation counseling 
behaviors of home health 
care nurses.  

Interventionsstudie 
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rökavvänjnings rådgivning till 
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13/16 poäng 
81 % 
Hög 

Svavarsdóttir & Hallgrímsdóttir., 
2007, Island. 

Participation of Icelandic 
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cessation counselling. 

Kvantitativ datainsamling 
bestående av frågeformulär.  

Urvalet bestod av 2453 
yrkesverksamma 
sjuksköterskor. 

14/16 poäng  
88 % 
Hög 

Sarna, Bialous, Wells, Kotlerman, 
Wewers & Froelicher, 2009, USA. 

Frequency of Nurses´ 
smoking cessation 
interventions: report from 
a national survey. 

Kvantitativ metod En 
gruppjämförande studie 
som baseras på 
frågeformulär via Internet. 

Urvalet bestod av 3482 
sjusköterskor som var 
yrkesverksamma på 35 olika 
sjukhus.  

13/16 poäng  
81 % 
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Barta & Stacy., 2005, USA. The Effects of a Theory- 
Based Training Program 
on Nurses´ Self- Efficacy 
and Behavior for 
Smoking Cessation 
Counseling. 

Kvantitativ metod där Quasi 
experiment har använts i 
strävan efter att kontrollera 
olika variabler, bygger inte 
på ett slumpmässigt urval. 

Urvalet bestod av 20 
sjuksköterskor som deltog i en 
rökavvänjningsutbildning. 

12/16 poäng 
75 % 
Medel 
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Bilaga 3 Artikelöversikt 
Författare/år/land Titel Metod Urval Kvalitet 
Slater, McElwee & Fleming., 2006, 
Irland. 

Nurses´ smoking 
behaviour related to 
cessation practice. 

Kvantitativ metod med 
hjälp av frågeformulär. 

Slumpmässigt utvalda 
sjuksköterskor, sammanlagt 1074.  

14/16 poäng 
88 % 
Hög 

Matten, Mrrison, Rutledge, Chen, 
Chung &Wong, 2011, USA.  

Evaluation of Tobacco 
Cessation Classes Aimed 
at Hospital Staff Nurses. 

Kvantitaiv metod med 
hjälp av ett effektivt 3 
timmar långt 
rökavvänjningsprogram 
som beskrevs genom 
statistik. 

Urvalet bestod av 112 
sjuksköterskor 

14/16 poäng 
88 % 
Hög 

Radsma & Bottorff., 2009, Canada. Counteracting 
Ambivalence: Nurses 
Who Smoke and Their 
Health Promotion Role 
With Patients Who 
Smoke. 

Grounded theory 
methods utifrån 
kvalitativ data 

Urvalet bestod av 23 rökande och 
före detta rökande sjuksköterskor 
som utför patientnära vård/kontakt i 
lokala landsbyggsområden. 

9/12 poäng  
75 % 
Medel 

Bialous, Sarna, Wewers, Froelicher 
& Danao., 2004, USA 

Nurses´ Perspectives of 
Smoking Initiation, 
Addiction, and Cessation. 

Kvalitativ metod med 
fokusgrupper   

Urvalet bestod av 60 sjuksköterskor 
från fyra olika delstater 

10/12 poäng  
83 % 
Hög 

Sharp & Tishelman., 2005, 
Sverige. 

Smoking Cessation for 
Patients With Head and 
Neck Cancer-A 
Qualitative Study of 
Patients´ and Nurses’ 
Experiences in a Nurse-
Led Intervention. 

Kvalitativ metod med 
hjälp av 
dagboksanteckningar. 

Urvalet bestod av 13 patienter och 
3 sjuksköterskor.  

9/12 poäng  
75 % 
Medel 

Lawn & Condon, 2006, Australien 
och Nya Zeland. 

Psychiatric nurses´ethical 
stace on cigarette 
smoking by patients: 
Deteminants and 
dilemmas in their role in 
supporting cessation.  

Kvalitativ metod med 
djupintervjuer. 

Urvalet bestod av 7 sjuksköterskor 10/12 poäng  
83 % 
Hög 
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Bilaga 4 Exempel på innehållsanalys kvalitativ data 
Meningsenhet Kondensering Kod Kategori 
1.The nurses determined the need for an intervention to be low in situations where 
smoking was believed to be unrelated to a patient´s diagnosis, when patients were 
assumed to have more important health problems, and when patients were perceived 
as uninterested in quitting smoking. 

Intervention is low in situations 
when smoking was believed to 
be unrelated to diagnosis, 
patients was assumed to have 
more important health problems 
and when patients were 
uninterested  

Inget engagemang  Sjuksköterskans åsikter 
om rökavvänjning. 

2.The participants expressed a preference for the message to be positive, not guilt-
including, and to be understanding of how difficult it is to stop smoking. 

Preference for the message to be 
positive, not guilt-including and 
to be understanding 

Förståelse Sjuksköterskans erfarenhet 
och kunskap  

1.When caring for tobacco-dependent patients, the nurses were repeatedly confronted 
with their own need to smoke and the potential for discomfort and embarrassment 
each time smoking became a focus in patient care…... The approaches they used were 
influenced by their perceptions of the need for tobacco-dependence interventions and 
their own vulnerability in addressing tobacco use. 

Confronted with their own need 
to smoke and the approaches 
influenced by their perceptions 
and the own vulnerability.  

Egna behov och 
skamkänslor. 

Sjuksköterskans åsikter 
om rökavvänjning.  

3.The nurses say that they can see some patient´s motivation increasing from visit to 
visit, even in people who never completely stop smoking. The nurses describe 
adopting a “wait –and-see” policy in situations where they felt motivation to stop 
smoking was lackning. 

Can see some patient´s 
motivation increasing from visit 
to visit. “Wait-and-see” in 
situations when motivation was 
lackning. 

Sjuksköterskans 
iaktagelser 

Sjuksköterskans erfarenhet 
och kunskap 

3. The interaction between patient and nurse seemed to be central, with both patients 
and nurses describing a special relationship that benefited the smoking cessation 
process. 

The interaction is important, that 
benefited the smoking cessation. 

Inlevelse Relationens betydelse.  

4. Staff were mindful of imposing their own value judgements on patients, and 
mindful of the power imbalance in their relationship with patients.  

Staff were mindful of the power 
and imbalance in their 
relationship. 

Insikt Relationens betydelse 
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