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SAMMANFATTNING 

Bakgrund 

Personer som röker och som ska genomgå en operation som kräver anestesi har ökad risk att 

drabbas av komplikationer. Genom rökavvärjningsprogram erbjuds personer hjälp att sluta 

röka. Vad det är som får den enskilda individen att motivera sitt val av rökvanor leder fram 

till arbetets syfte.  

Syfte 

Syftet är att öka förståelsen för hur personer tänker kring valet av rökstopp och behovet av 

stöd från sjukvården.  

Metod 

En kvalitativ litteraturstudie som presenterar 18 kvalitativa studier, vilka har analyserats med 

en enklare syntetisering. 

Resultat 

Utifrån de inkluderade artiklarnas centrala teman bildades tre nya teman. De nya temana 

delades in utifrån vilka faktorer som hindrade (Hinder för rökstopp) respektive motiverade 

(Motiverande faktorer till rökstopp) personerna till att sluta röka samt vad dessa personer 

önskade av sjukvården (Vad som önskas av sjukvården). Tankarna kring valet av rökstopp 

och behovet av stöd från sjukvården är individuellt. Det finns dock en sak som är viktigare än 

något annat och det är personens egen motivation. I samband med en situation som förändrar 

livet av något slag t.ex. att bli förälder, att få en svår sjukdomsdiagnos eller att bli opererad så 

väcker det liv i tankar angående hälsa och livsstil.  

Konklusion 

Oavsett sjukdom, bakgrund eller etnisk tillhörighet finns det vissa likheter som går att 

sammanställa till gemensamma punkter. Men det finns också faktorer som väsentligt skiljer 

patienter åt trots samma sjukdom, liknande bakgrund och socialtillhörighet. En grupp 

patienter är därför aldrig homogen i fråga om motivation och attityd till rökstopp.   

Nyckelord: Rökavvänjning, motivation, barriärer, patient, operation 

 



 
 

ABSTRACT 

Background 

People who smoke and have to undergo an operation which requires anesthesia have 

increased risk of complications. By a smoking cessation program people offers help to stop 

smoking. What is the individual motivation of every person to justify her or his selection of 

continued smoking habits? That is the question which leads up to the aim of this study. 

Aim 

The aim is to increase the understanding of how people think about the choice of smoking 

cessation and the need of support from health care. 

Method 

A qualitative literature survey which features 18 qualitative studies, analyzed with a simpler 

synthesis. 

Result 

Based on the included articles central themes three new themes occurred. The new themes 

were based on the factors which prevented (theme 1) or justified (theme 2) people to stop 

smoking, as well as what these people wanted from the healthcare system (theme 3). The 

thoughts around the choice of smoking cessation and the need of support from health care are 

individually. There is, however, one thing that is more important than any other thing and that 

is their own motivation. 

 

Conclusion 

Whatever disease, background or ethnic origin there are certain similarities that go to compile 

to common points. But there are also factors which significantly different patients in spite of 

the same disease, similar background and social affiliation. A group of patients is therefore 

never homogeneous in terms of motivation and attitude to smoking cessation. 

Keywords: Smoking cessation, motivation, barriers, patient, surgical procedures  
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BAKGRUND 

Socialstyrelsen (2011) skriver att återkommande akuta bronkiter hos rökare bör medföra 

rökstopp och att den viktigaste behandlingen vid sjukdomen KOL är rökstopp.  Vidare 

rekommenderar Socialstyrelsen att sjukvården bör ge kvalificerade rådgivande samtal med 

tillägg av nikotinläkemedel en hög prioritering till personer som röker och ska genomgå en 

operation. Personer som röker och som ska genomgå en operation kan hamna i ett mycket 

allvarligt tillstånd. Åtgärden kvalificerat rådgivande samtal (med tillägg av nikotinläkemedel) 

har stor effekt på rökfrihet vid operationstillfället och på rökfrihet 12 månader efter 

operationen (Socialstyrelsens, 2011; Azodi et al, 2009; Thomsen, Villebro & Möller, 2010 ).  

Hälsa och omvårdnad 

Omvårdnad kan direkt relateras till våra grundläggande antaganden om tillvaron och synen på 

människan. För att öka förståelsen för vad en människa är spelar frågan om vad hälsa och 

omvårdnad är stor roll. Omvårdnad ska ske på personnivå. Detta innebär att den 

omvårdnadsvetenskapliga kunskapen och forskningen inte utgår från t.ex. organ eller cellnivå 

utan den utgår från att människan är en enhet. Personen (människan) betraktas som en fri 

individ som är ett handlande subjekt det vill säga har förmåga att göra val och att ta ansvar 

(Willman, 2009). Värdighet, hälsa och lidande har ett nära samband med varandra och är 

ständigt närvarande i människans liv. Begreppsligt betyder hälsa helhet och helighet, medan 

hälsa som ontologiskt begrepp utgår från hälsa som göra, vara och varda. Hälsa ses som 

förenligt med ett uthärdligt lidande. Lidande är något som hör det mänskliga livet till och som 

sådant utgör det en grundkategori inom vårdvetenskap (Edlund, 2002) I dagens samhälle 

betonas människans eget ansvar för sin hälsa och sitt välbefinnande men det finns också 

faktorer som hon har små eller inga möjligheter att påverka. Dessa faktorer kan till exempel 

vara hennes gener. Förhållandet mellan påverkbar livsstil och miljö och givna biologiska-

genetiska villkor ökar kravet på flexibilitet i synen på sjukdom och hälsa (Fagerberg, 

Bischofberger, Jacobsson & Lindmark, 1997) Orem menar enligt Kirkevold (2000) att 

ansvaret för människans hälsa måste delas både av den enskilda individen och av samhället i 

stort. Hälsa är ett personligt tillstånd som ofta förknippas med friskhet.  

 

En del av anestesisjuksköterskans omvårdnad är det preoperativa samtalet. Det ska ske i god 

tid innan premedicinering ges. Anestesisjuksköterskan lyssnar till patientens berättelse och 

förklarar den fortsatta vården. I det preoperativa samtalet hjälper anestesisjuksköterskan 
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patienten att förbereda sig inför operationen. Samtalet skall inbjuda till en dialog snarare än 

en monolog. Avsikten med det preoperativa samtalet är att förbättra patientens förmåga till 

stresshantering samt att anestesisjuksköterskan skaffar sig information och upplysningar om 

patienten (Lindwall & von Post, 2000). 

 

Tobaksrökning och anestesi 

 

Rökning ger kroppen syrebrist i alla vävnader. Kolmonoxid hindrar de röda blodkropparna 

från att ta upp syre i lungorna. Nikotin drar ihop blodkärlen och orsakar bland annat en 

förtjockning av blodet på grund av att trombocyterna blir klibbiga och lättare klumpar ihop 

sig. Då ökar risken för blodproppar enligt Statens folkhälsoinstitut och nätverket 

Hälsofrämjande sjukhus och vårdorganisationer [HFS] (2010), vilka har ett samarbete för att 

främja rökstopp innan operation. Rökavvänjningsstöd i samband med operation är både 

möjligt och framgångsrikt (Shi & Warner, 2010).  

 

Tobaksrökning och anestesi ökar risken för postoperativa komplikationer. Ett exempel är att 

det är större risk att drabbas av hosta i samband med extubation om man röker regelbundet 

och genomgår en anestesi med inhalationsläkemedlet sevoflurane jämfört med de som inte 

röker. Rökare som erhåller sederingsläkemedel intravenöst med Propofol under anestesi löper 

dock inte samma risk att drabbas av hosta i samband med extubation (Hans, Marechal & 

Bonhomme, 2008). Det är en signifikant ökad risk att drabbas av anestesirelaterade 

lungkomplikationer postoperativt om man är aktiv rökare (Wong, Paul,  Abrishami & Chan, 

2011). Vidare menar Wong et al att de som slutade röka åtta veckor eller tidigare innan 

operationen har lika liten risk att drabbas av lungkomplikationer postoperativt som de som är 

icke-rökare. 

 De som regelbundet använder tobak har en mindre fördel i samband med anestesi. Det finns 

en signifikant skillnad av post-operative Nausea and Vomiting (PONV) dvs. illamående och 

kräkning postoperativt. PONV minskar med nästan femtio procent jämfört med icke rökare. 

Dock kan samma studie inte påvisa någon signifikant skillnad mellan rökare och icke rökare i 

postoperativ smärtupplevelse (Brattwall et al, 2010). Patienter som hade haft ett litet längre 

rökstopp innan operationen hade också mindre postoperativa sårkomplikationer jämfört 

patienter som rökte ända till sin operation. Skillnaden är inte signifikant men ändå påtaglig för 
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de patienter som slutat röka tätt inpå sin operation jämfört med de som inte har slutat alls 

(Thomsen, Villebro & Möller, 2010).  

Rökavvänjningsprogrammen 

2010 startade i Sverige en kampanj för att uppmärksamma vikten av rökstopp inför en 

operation. Kampanjen heter ”En rökfri operation” och uppmärksammades även internationellt 

då Sverige, enligt Modin (2012), är det enda land som infört nationella riktlinjer för rökfrihet 

inför operation. Modin menar att det är för att man lagt till ett patientsäkerhetsperspektiv 

utöver livsstilsfråga och folkhälsa som man vunnit övriga kirurgivärldens intresse. Thomsen, 

Villebro och Möller (2010) har jämfört åtta studier i sin review och då funnit att även 

intensiteten av rökavvänjningssupport kan vara av vikt för patienters rökstopp. 

Rökavvänjningssupport som erbjuds fyra till åtta veckor innan operation är effektivare än de 

som startar strax in på operationen. Om en person ingått i ett vårdprogram som stödjer denne 

att sluta röka har den personen lättare att avstå rökning under hela den perioperativa perioden 

(Azodi et al, 2009; Wolfenden et al, 2005).  

Stead et al (2012) har undersökt olika typer av nikotinläkemedel t.ex. tuggummi, sugtabletter, 

plåster eller inhalatorers inverkan på rökavvänjning. Det visades dock att räkavvänjningens 

resultat var mer avgörande av huruvida intensiteten av nikotinläkemedlet användes, huruvida 

det fanns tillgängligt och tidslängden på användandet.   

Kamath et al (2012) finner att sjukhusen skulle tjäna pengar på att få patienter som ska 

genomgå en operation att sluta röka. Det är en signifikant skillnad i omkostnader för de som 

var aktiva rökare och de som slutat röka eller aldrig rökt. Främst drabbas rökare av 

postoperativa komplikationer som förlänger sjukhusvistelsen vilket sedermera ger sjukhusen 

merkostnader. 

Då motivationen till att sluta röka hos patienter som ska genomgå en kirurgi är större än hos 

den genomsnittliga rökaren (Chan et al 2010; Shi & Warner, 2010; Wolfenden, 2005), har här 

anestesisjuksköterskan ett gyllene tillfälle att påverka sina patienter. Men 

anestesisjuksköterskorna har inte fått någon utbildning och känner därför osäkerhet inför 

uppgiften. Nu frågar anestesisjuksköterskan endast patienten om denne röker eller ej. En 

studie som är från 2008 visade att om patienten röker är det inte alltid denne erbjuds 

rökavvänjnings hjälp av anestesisjuksköterskan (Houghton et al, 2008).  Ett annat problem 

tycks vara enligt Houghton et al att endast 16 procent av de tillfrågade 
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anestesisjuksköterskorna träffar sina patienter dagen innan planerad operation. De flesta 

träffar sina patienter precis innan de ska in på operation.   

Det finns läkemedel som hjälper till att minska abstinensen och lindra beroendet i samband 

med rökstopp. Vareniklin som kom så sent som 2006 är ett sådant läkemedel. Medlet har en 

högre receptoraffinitet och lägre egen funktionell effekt jämfört med nikotin 

(Läkemdelseverket.se 2013-02-13). Det finns även en rad andra typer av nikotinläkemedel så 

som t.ex. plåster och tuggummi (Stead et al, 2012). 

Motivation 

Enligt Psykologisguiden.se (2013-04-20) definieras motivation som ett tillstånd av 

reaktionsbenägenhet vilket kan leda till en handling av något slag. Det kan också vara en 

medveten eller omedveten inriktning hos en person att vilja utföra vissa handlingar. Ordet 

motiv kan sättas ihop med ordet bildning vilket då blir motivbildning. Det innebär att motiv 

bildas hos någon eller i en grupp. Personer kan också ha ett motiv dvs. skäl eller anledning för 

viss handling eller sätt att reagera på.   

Enligt Wolfenden et al (2005) är en av de viktigaste motivationsfaktorerna för patienten som 

ska sluta röka dennes omedelbara förbättring av sin livskvalité. Veckorna efter sitt rökstopp 

måste upplevas bättre än vad de skulle ha varit om denne fortfarande rökte. Chan et al (2010) 

har studerat sambandet mellan erektil dysfunktion och rökstopp. De menar att eftersom det 

finns ett samband mellan erektil dysfunktion och rökstopp kan det vara en större motivation 

till rökstopp jämfört med andra tobaksrelaterade komplikationer. Framförallt då denna 

förbättring upplevs komma omgående jämfört med de andra komplikationerna som kanske 

inte märks lika uppenbart av patienten själv.  

Problemformulering 

Socialstyrelsen (2011) beskriver vikten av att sluta röka i samband med planerad operation. 

De menar att rökavvänjningsprogram i kombination med nikotinläkemedel ökar chansen för 

rökstopp inför operation. Det i särklass största hindret för rökstopp är det fysiska beroendet 

som skapats till nikotinet och som finns i cigaretter. Detta är den fysiska problematiken som 

ligger till grund för det psykiska tankemönstret. Det är tankemönstret som denna studie 

kommer fokusera på. Vilka evidensbaserade faktorer i den enskilda personens liv är 

avgörande för att denne ska sluta röka? Vad är det som gör att en annan patient inte slutar 

röka, trots samma vårdåtgärder? Om evidensbaserad kunskap finns om vilka specifika 

http://www.psykologisguiden.se/
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faktorer som är avgörande för den enskilda personen att sluta röka bör ännu fler personer 

kunna få hjälp till rökstopp inför- och under operation.   

SYFTE 

Syftet är att öka förståelsen för hur personer tänker kring valet av rökstopp och behovet av 

stöd från sjukvården.  

METOD 

Design 

En litteraturstudie med syntes enligt Noblit och Hare (Polit & Beck, 2012). I en 

litteraturstudie baseras data på vetenskapligt publicerade artiklar och i detta examensarbete 

kommer kvalitativa studier att inkluderas. Studien bygger på en litteraturbaserad metod enligt 

Noblit och Hare från år 1988 (Polit & Beck, 2012). Denna metod används för att tolka 

artiklarnas resultat så att en ny helhet skapas utifrån denna uppsats syfte. Kvalitativ forskning 

används för att undersöka personers uppfattningar, erfarenheter, upplevelser och mening i 

relation till ett visst fenomen. Den är även värdefull då man försöker förstå vilka faktorer som 

inverkar på systemförändringar samt på personers benägenhet att förändra sig (Statens 

beredning för medicinsk utvärdering [SBU], 2011). 

Urval 

Under urvalsprocessen användes enbart de artiklar som har ett syfte som överstämmer med  

denna studies syfte (SBU, 2011). Syftet är att försöka förstå personen bakom beslutet att sluta 

alternativt fortsätta röka. Det innebär att denna studie inte kommer utgå från vad 

sjukvårdspersonal upplever eller vad som gynnar sjukhusen eller sjukvården.   
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Datainsamlingsmetod 

Sökorden presenteras i tabell 1. 

 Tabell 1. Sökord  

 

 

Främst användes elektroniska databaser med inriktning på medicin och omvårdnad för att 

inhämta artiklar till resultatet. Dessa databaser var PubMed och PsycINFO. Urvalsförfarandet 

beskrivs i figur 1. Inklusionskriterier för artiklar i resultatet var att de främst är publicerade de 

senaste tio åren och att de skulle ha låg, medellåg eller hög kvalité. Det var tre artiklar som 

fick låg kvalité på grund av dåligt beskriven metoddel. Dessa artiklar svarade dock bra på 

denna studies syfte så därför inkluderades de. Artiklarnas text måste vara på engelska. Även 

studier med fler än en metod inkluderades men fokus blev då på den delen som svarade för 

denna studies syfte. Exklusionkriterier var om artiklarna handlar om passiv rökning och om 

urvalsgruppen är minderårig eller om urvalspersonerna är så psykiskt sjuka att de inte kunnat 

göra ett eget val angående deltagande. 

Databas                  Sökord           Träffar            Utvalda (dubletter)                      

 

 

 

PsycInfo* 

 

#1 and #2 39 8(6) 

#1 and #3  4 2(1) 

#1 and# 4 74 10(2) 

#1 and #5 59 11(3) 

 

Pubmed** 

 

#1 and #2 
and #4 

165 4(4) 

#1 and #2 
and #3 

159 2(2) 

#1 and #4 
and #5  

78 3(3) 

#1 Smoking cessation 

#2  Motivation 

#3 Surgery 

#4 Patient 

#5 Barriers 
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Figur 1: Flödesschema för urvalsförfarandet  

*Begränsningar i PsycInfo: Publicerings år 2002 – 2013, artiklar med abstrakt, Människor 

>18 år, kvalitativ metod. 

**Begränsningar i Pubmed: Engelska, Publicerings år 2002-2013, artiklar med abstrakt, 

Människor >18 år 

 

Analys och bearbetning 

Analysen genomfördes som en kvalitetsbedömning av studiernas kvalitet och med en enklare 

syntetisering av studiernas resultat. Analysen gjordes i sju steg enligt Noblit och Hare´s metod 

som Beck (2009) samt Polit och Beck (2012) beskriver enligt följande: 

1. Identifiera ämne 

2. Identifiera vilka kvalitativa studier som är relevanta för denna uppsats syfte. 

3. Läs studierna flertalet gånger och kvalitetsgranska 

4. Lyft upp teman och begrepp i studierna genom att göra en lista över dem. 

5. Gruppera in studiernas teman och begrepp så att de överensstämmer och är jämförbara 

med varandra.  

6. Syntetisera översättningarna så att en helhet skapas och inte bara en sammanfattning 

av de olika studiernas resultat. 

7. Presentera tolkningen av resultatet 

 

För att säkra kvalitén av studierna användes en checklista för kvalitativa studier (SBU, 2013). 

Checklistan hjälpte författaren att bland annat kontrollera så att studiernas urvalsstrategi var 

trovärdigt och tydligt beskriven samt om begrepp och teman identifierats. Sedan undersöktes 

hur forskarna hade studerat sin frågeställning, vilka styrkor respektive svagheter studien hade. 

Vidare ställdes frågan om forskarna hade bearbetat sitt resultat korrekt i förhållande till sina 

respektive syften och frågeställningar (Wengström & Forsberg,  2010). Utvald litteratur 

sammanställdes i en tabell där bland annat metod och resultat i varje studie presenterades 

(Shapiro, & Donaldson, 2008), se bilaga 1. Materialet bearbetades och analyserades för att 

identifiera de centrala fynden i studierna. Analysen innebär i denna fas en reflektiv process 

(Beck, 2009; Polit & Beck, 2012; Shapiro, & Donaldson, 2008). Efter att likheter av begrepp 

och teman från studierna arbetats igenom sammanfördes studiernas resultat i en enklare 

syntes, se tabell 2 (Beck, 2009). För att beskriva och sammanfatta arbetets resultat användes 

en metafor i slutsyntesen.  
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Etiska överväganden 

Studierna som inkluderas i denna litteraturstudie får inte ha för syfte att främja ett enskilt 

företag eller något annat av eget intresse för forskarna. Då tobaksindustrin omsätter miljontals 

kronor varje år bör varje enskild studie noga granskas och författarens förhållningssätt till det 

är kritiskt. I enlighet med Forsberg och Wengström (2008) har alla artiklar som inkluderas i 

detta arbete kritiskt granskats. De ska ha blivit granskade och godkända av en etisk kommitté. 

Samtliga studier som svarar mot litteraturstudiens syfte har inkluderats, oavsett resultat. 

RESULTAT 

Tre huvudteman utkristalliserades. Rubrikerna i resultatet baseras på de teman som bearbetats 

fram under arbetet med att analysera artiklarna. Det första temat är hinder till rökstopp. Det 

andra temat är motiverande faktorer till rökstopp och det tredje och sista temat är vad som 

önskas utav sjukvården för att uppnå rökstopp. För att ytterligare strukturera upp de 

gemensamma faktorerna i artiklarna så användes underteman. Syntetiseringen av teman 

presenteras i tabell 2. I slutsyntesen användes en metafor för att sammanfatta och beskriva 

resultatet. 
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Tabell 2. Presentation av teman och underteman 

 

  

Centrala teman i artiklarna Nya Teman Författare & år 

 

 Anledningar till att inte sluta röka.  

 Anledningar till att fortsätta röka 

 Hinder för att sluta 

 Defensivt beteende till livsstilsförändring 

 Minskad livskvalité 

 Ovilja till rökavvänjningshjälp pga. att de tror de kan sluta på 
egenhand.   

 Okunskap om hur rökavvänjningsprogram fungerar. 

 Hinder till rökavvärjningssupport. 

 Nackdelarna med support.  

 Oönskad support  

 Förhandlingar. 

 Stress, oro och röksug.  

 Smärta, stress och rökning.  

 Sina psykiska besvär.  

 Stigmatesiering och skuld. 

 Skam över att de fortsatt röka. 

 Att kämpa emot trycket från samhället och stigmatisering. 

 Skuld mot äldre släktingar hindrar till att söka hjälp  

Hinder för rökstopp 
 

 
Ursäkter 

 

 
 

 

 
Rökavvänjningshjälp 

 

 
 

 

Stress och oro 
 

 

 
Skam och skuld 

 

Okuyemi et al (2005) 

Pilnick, A. & Coleman, T (2005) 
Thompson et al (2007) 

White et al (2005) 

Wilson, J., Elborn, J. & Fitzsimons, D. (2010) 

Bull et al (2008) 
Robinson, W., Moody-Thomas, S. & Gruber, D. (2012) 

Simmons  et al (2009) 

Warner et al (2008) 
Vogt, F., Hall, S. & Marteau, T. (2009) 

 

Estabrooks et al (2010) 

Hooten et al (2011) 
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Warner et al (2008) 

 

Burgess et al (2008) 

Burrows, J. & Carlisle, J. (2009) 
Halding, A-G., Heggdal, K. & Wahl, A (2010) 

Thomsen et al (2010) 

 

 Fysiska hinder för rökning.  

 Måste sluta. 

 Tvingad att sluta av andra  

 Hälsans anledningar till att sluta röka.  

 Patienters uppfattningar om rökning relaterat till deras lungsjukdom. 

 Oro angående passiv rökning till barn i hemmet. 

 Medicinska problem  

 Rökning är inte bra för relationen 

 Fördelar med att delta i rökavvänjningsprogram medan man deltar i 
ett smärtbehandlingsprogram 

 Bebisen ersätter tobaken      

Motiverande faktorer till rökstopp 
 

Påtvingad 

 

 

 

 

Hälsa som motivation 

 

Bottorff et al (2009) 
Thomas et al (2010)  

Wilson, J., Elborn, J. & Fitzsimons, D. (2010) 

Bull et al (2008) 

Burrows, J. & Carlisle, J. (2009) 
Hooten et al (2011) 

Okuyemi et al (2005) 

Simmons et al (2009) 
Thompson et al (2007) 

Thomsen et al (2009) 

Warner et al (2008) 
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 Alla vill ha ökad support till att sluta röka. 

 Vikten av hälsoeffekter och support till beteendeförändringar. 

 Patienter anser att vårdgivare har stor roll i rökavvänjningen. 

 Hur patienter vill att vårdgivare pratar om rökavvänjning skiljer sig. 

 Bra med telefonrådgivning.   

 Önskan om mer information om nikotinläkemedel. 

 Hellre gruppterapi än individuell- terapi. 

Vad som önskas av sjukvården  
Bull et al (2008) 

Robinson, W., Moody-Thomas, S. & Gruber, D. (2012) 

Simmons  et al (2009) 

Thomas et al (2010) 

Thompson et al (2007) 

Thomsen et al (2009) 
Warner et al (2008) 

Vogt, F., Hall, S. & Marteau, T. (2009) 



10 
 

Hinder till rökstopp   

Ursäkter 

Det fanns olika typer av ursäkter för att inte försöka sluta röka. Ett exempel var  personer i en 

rökares närhet som var äldre och rökte och som dessutom inte verkade påverkad ur 

hälsosynpunkt. Dessa äldre rökare kunde upplevas som motiverande för en rökare att fortsätta 

(White, Bush, Kai, Bhopal & Rankin, 2005). En del personer som rökte medan de umgicks i 

sociala sammanhang upplevde att de själva kunde kontrollera när de ville sluta röka. De 

tyckte inte själva att de var beroende av rökning (White et al, 2005; Thompson et al, 2007; 

Bortoff, Radmsa, Kelly & Oliffe, 2008). Långa stunder av stillasittande t.ex. när de åkte bil 

eller pratade i telefonen var tillfällen som personerna upplevde som besvärliga. Då tändes ofta 

en cigarett enligt Estabrooks, Gaglio, Morse, Smith, Edwards och Glasgow (2010). Även 

sociala sammanhang upplevdes som svåra att hantera.  Personerna kunde bland annat känna 

sig otrevliga om de inte tog emot en cigarett när någon bjöd dem. En person i Burgess et al 

(2008) studie beskrev det så här: 

“In a group, a friend hands it around so if you didn´t take it, it would seem that 

you weren´t friendly towards me. So when I hand it to you, you would have to 

take it. And after more of this and time passes on we spend more time together 

and I smoke now and you smoke, too”. (Burgess, et al, 2008) 

Upplevelse av rökavvänjningshjälp 

Ett av hindren för att delta i rökavvänjningsprogram kunde, enligt personerna själva, vara 

omkostnaderna för nikotinläkemedel, tid från arbete och familj eller kostnaden för att ta sig 

dit rökavvänjningsprogrammet höll till (Bull, Burke, Walsh & Whitehead, 2008;Burrows & 

Carlisle, 2009; Okuyemi et al, 2005; Warner et al, 2008).  

Oron över att misslyckas med sin rökavvänjning kunde i sig vara ett hinder för att inte delta i 

ett rökavvänjningsprogram. En del personer kände att eftersom de själva hade börjat röka en 

gång i tiden så ska de själva klara av att sluta. Allt annat skulle vara ett misslyckande (Vogd, 

Hall & Marteau, 2009). Vissa av de som deltog i ett program för att lindra sin kroniska smärta 

önskade inte att samtidigt delta i ett rökavvänjningsprogram. De var rädda för att misslyckas 

med båda sina behandlingar (Hooten et al, 2011) 

Det fanns unga personer som fortfarande kände stor skuld inför sina föräldrar för att de rökte, 

trots att de passerat myndighetsålder. De vågade därför inte ta upp problemet med sin läkare, 

eller annan sjukvårdspersonal, då dessa unga personer trodde att läkaren skulle säga något om 
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att de röker till deras föräldrar. De vågade därför heller inte ha nikotinplåster eller tugga 

tuggummi med risk för att bli avslöjade av sina föräldrar (Burgess et al, 2008).  

Stress och oro 

Tiden innan och direkt efter en operation är nog så stressigt (Thomsen et al, 2009; Warner et 

al, 2008). Personer med tidigare erfarenheter av rökstopp men som dock resulterat i återfall 

kände stress och oro för postoperativ abstinens (Warner et al, 2008). Personer med en 

cancerdiagnos beskrev att väntan på operation, provsvar och avgörande beslut angående 

fortsatt behandling var stressigt. Om de då samtidigt skulle försöka sluta röka eller bli 

erbjudna rökavvänjningshjälp upplevdes som alltför betungande och stressigt (Thomsen et al, 

2009). Simons et al (2009) menar att de personer som överlevde sin bröstcancer och insåg att 

risken för att dö minskat tappade sin motivation till fortsatt rökstopp. Enligt Burrows och 

Carlise (2009) kan personer vara motiverade till rökstopp under sin sjukhusvistelse men när 

de åter kommer till sin hemmiljö och intar sina vardagliga rutiner blir suget efter cigaretter 

åter mer påtagligt. En rökare förklarar:   

“When I went into hospital, cigarettes didn´t bother me one iota…But as soon 

as I came out I wanted to light up” (Burrows & Carlisle, 2009) 

Personer med mycket kroniska smärta såg rökning som en del av sin självmedicinering. De 

minskade sin stressnivå genom att de distraherade fokus från smärta till att röka istället. En 

person i studien av Hooten et al (2011) förklarar: 

”My smoking is extremely related to my pain. When I have pain in my knee, 

instead of rubbing my knee I´ll go smoke a cigarette” (Hooten et al, 2011)   

En annan grupp personer, där hinder för att sluta röka upplevs som många, är de som är 

hemlösa. Bland hemlösa personer är rökning relativt vanligt och inte sällan är det relaterat till 

deras sociala och psykiska situation. Psykisk sjukdom så som depression är oproportionerligt 

hög bland hemlösa. Flera hemlösa personer beskrev specifikt hur tobaken hjälpte dem att 

hantera sin stress och oro som ständigt förföljde dem (Okuyemi, Caldwell, Thomas, Born, 

Richter, Nollen, Braunstein & Ahluwalia, 2005). En sade kort: 

 ”I´m bi-polar and so…it soothes me out” (Okuyemi et al, 2005)  

Det var dock inte bara hemlösa som upplevde sin psykiska hälsa som ett hinder för rökstopp. 

Pilnick och Coleman (2005) beskrev rädslan och oron som personerna kunde känna inför den 
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stress som deras kropp eventuellt skulle utsättas för i samband med rökstopp. En husläkare 

frågade sin patient varför cigaretter var dåligt för dennes hälsa: 

”It´s not good for you at all really but…there´s a lot of us doing it, I wish I 

could pack it up but I suffer from my nerves very bad now and I need something 

to help calm down. You see on my mothers’ side we´ve had two suicides…so fag 

helps you sort of calm down” (Pilnick & Coleman, 2005)     

Skam och skuld 

Det finns en stor insikt hos många rökare med sjukdomar som är relaterade till rökning där 

skam och skuld sätter stopp för vidare deltagande i rökavvänjningsprogram. Personerna 

menar att de inte är värda sjukvårdens hjälp då det ändå inte är säkert om de kommer att klara 

av att sluta röka (Halding, Heggedal & Wahl, 2011;Simmons et al, 2009; Wilson, Elborn & 

Fitzsimons, 2010). Skam och skuldkänslor kunde vara ett hinder när personer var på 

läkarbesök. De var känsliga i hur läkare eller annan sjukvårdspersonal samtalade med dem 

angående rökning. De nämner att de känner att sjukvårdspersonal tycker att de får skylla sig 

själva vilket i sin tur leder till att personerna inte vågar fråga om andra saker som är relaterat 

till deras hälsa (Halding, Heggdal & Wahl, 2011).   

En rökare som tidigare gjort flera försök till att sluta röka kunde känna skuldkänslor mot sin 

sambo då rökaren så många gånger tidigare lovat att sluta men då inte lyckats. Inte sällan är 

detta ett orosmoln i en relation där den ena röker och den andra är rökfri (Bottorff, Radsma, 

Kelly & Oliffe , 2008; White et el, 2005; Wilson, Elborn & Fitzsimons, 2010). En man som 

nyligen blivit far berättade hur han upplevde sin situation: 

”We made this arrangements many times, so I like said, I´ll quit before you 

move in, then I´ll quit two months or a month before the baby is born so I´m 

done with all of the withdrawal and stuff by the time baby is born…Then I´ll quit 

you know, when the baby is born. So we make these negotiations and then they 

always just kind of...they´re pretty fletting, they kind of disappear” (Bottorff et 

al, 2008).  

Motiverande faktorer till rökstopp 

När tiden är inne och personen är redo samt att denne då har stark självdisciplin används som 

argument för att sluta röka (Wilson, Elborn & Fitzsimons, 2010; Thomas et al, 2010). De ger 

ingen vidare motivering till varför de vill sluta röka utan menar att det kommer visa sig i 

framtiden vad som blir den avgörande faktorn. Bottorff et al (2008) kallade den impulsiva 

slutarens berättelse för ”the Cold Turkey storyline”, vilket påminner om de personer som 

väntat på rätt tillfälle att sluta och faktiskt gör det. Risken för återfall var dock relativt hög. En 
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”cold turkey” kan sluta av olika anledningar men gemensamt är att de beslutar sig hastigt t.ex. 

när den sista cigaretten i en förpackning varit slut så köpte de inte någon ny utan istället 

slutade de. Oftast utan några hjälpmedel. En nybliven pappa berättade att när sambon var 

gravid fick han nog av cigaretter och slutade efter 14 år som rökare. Han hade genom åren 

försökt sluta med hjälp av flera olika typer av rökavvänjningsmetoder. Han beskrev det så här: 

” I just said  screw it, I´m not doing this anymore, willpower, and then I said, 

for my kids, for me, blah blah blah, I want to live forever and this time it finally 

worked” (Bottorff et al, 2008) 

Motivationen att sluta röka kunde också vara att rökaren själv såg cigaretterna som ett hinder 

för social samvaro. Thomas et al (2010) beskrev att i vissa stunder kunde rökaren i en familj 

där resterande familjemedlemmar var rökfria uppleva att de missar trevliga stunder 

tillsammans med sin familj på grund av att de istället gick iväg och rökte. En man i 40 års 

åldern beskrev det: 

”I love my family and I feel that the cigarettes are keeping me from them, the 

way that I really want to be with them sometimes”. (Thomas et al, 2010) 

Påtvingad 

Ett påtvingat rökstopp under en sjukhusvistelse rapporterades som förhållandevis lätt att följa. 

Inte sällan var de så fysiskt illa däran att de inte kunde ta sig utomhus för att tända en cigarett 

(Wilson, Elborn & Fitzsimons, 2010).  

Trycket från familjemedlemmar kunde vara stort för många rökare. Barnen i familjerna var 

välinformerade om rökningens konsekvenser för hälsan och deras önskan om rökfria föräldrar 

eller mor och farföräldrar vägde tungt i besluten att sluta (White, 2005; Thomas et al, 2010). 

Personerna menade vidare, i studien av Thomas et al (2010), att regler för var i hemmet de 

fick röka kunde vara effektivt. Dock måste rökaren själv ha varit med i beslutet, annars blev 

det bara ett förbud som kunde trigga rökaren till att röka när resterande familjemedlemmar 

inte var hemma.  

Det ekonomiska trycket för en rökare kunde upplevas stort, framförallt för de med låg 

inkomst. En ekonomisk utsatt grupp är hemlösa. Vissa av de hemlösa beskrev det privata 

ekonomiska läget som en extra motivationsfaktor för valet av rökstopp (Okuyemi et al, 2005). 

En sade: 

”I feel guilty…I’m in a homeless shelter. I´ve got children and I buy 

cigarettes…$2.00 a day adds up” (Okuyemi et al, 2005) 
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Hälsan som motivation 

Sin egen hälsa är en viktig och stor motivation för att sluta röka. Flera rökare förklarar att de 

önskar förändra sin livsstil till att bli mer hälsosamma (Bottorff et al, 2008 Burrows & 

Carlisle, 2009; Pilnick & Coleman, 2005; White et al 2005). Som ett steg mot att bli mer 

hälsosam och rökfri började en del personer med en planering som innehöll nedtrappning av 

antalet cigaretter de rökte per dag. Personerna förklarade ingående och strukturerat hur de 

tänkte göra. Det kan ses som ett sätt att ha kontroll över sin situation då abstinensen till 

nikotinet lätt kan bli stor och det är lätt att tappa kontrollen (Bottorff et al, 2008). En 

kanadensare förklarade: 

“It used to be one cigarette per hour or less, now it´s one cigarette every three 

hours. Lengthening the intervals…Now if I am busy, I don´t smoke as much. 

When I made the decision and was able to cut down a little bit day by day, I 

went from one pack a day to one pack every three days. I was feeling good about 

it. I want to get in shape and I think that swimming is a good idea”. (Bottorff et 

al, 2008) 

En del personer som nyligen blivit diagnostiserade med svåra sjukdomar som cancer eller 

KOL drivs av motivationen att göra en livsstilförändring i syfte att få leva så länge som 

möjligt. I den livsstilsförändringen ingår rökstopp (Simmons et al, 2009; White et al, 2005). 

Bland kvinnor som skulle genomgå bröstoperation på grund av cancer var risken för 

sårkomplikationer den största motivationen för att sluta röka inför operationen (Thomsen et 

al, 2009). Vidare menar kvinnorna att ärlig och saklig information om rökningens 

konsekvenser för hälsan gjorde att de i större utsträckning började tänka på sin egen hälsa och 

hur hälsan i framtiden skulle påverkas av fortsatt rökning.  

En del deltagare i smärtbehandlingsprogram hade en ökad motivation till rökstopp just då. De 

menade att eftersom de ändå tar sig tid till att delta i en typ av behandlingsprogram inom 

sjukvården kunde det likaväl delta i ett annat (Hooten et al, 2011). Tiden fanns och energin till 

förändringar var hög. En annan grupp personer som tillfälligt kommer i kontakt med 

sjukvården är blivande fäder. De står inför en stor livsstilomställning och motivationen 

tenderar enligt vissa av dem vara hög till rökstopp just då. De tänker inte bara på sin egen 

hälsa utan även på barnets hälsa. Fäder som lyckades sluta röka i samband med förlossningen 

förklarade att bebisen var den nya sysselsättningen som ersatte rökning. En man på 38 år drog 

en parallell mellan nikotinplåster och sin bebis:  
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” I have patches with me but I don´t use them, I just cut off little pieces in case I 

need them basically…I don´t believe in cold turkey. The baby kind of replaces 

the patch. That´s how powerful having a baby is” (Bottorff et al, 2008) 

De yttre kroppsliga påverkningar som tobaksrökning tenderar att påverka angavs också som 

en stark motivation till att sluta röka (Okuyemi et al, 2005) . En person beskrev de negativa 

konsekvenserna av tobaksrökens lukt så här: 

”Your breath stinks, your clothes stink, your car stinks…and you´ve got the 

physical appearance of nicotine on your hands or on your teeth” (Okuyemi et 

al, 2005)  

Vad som önskas av sjukvården för att uppnå rökstopp 

Det fanns okunskap om hur sjukvårdens rökavvänjningshjälp fungerade (Bull, Burke, Walsh 

& Whitehead, 2008; Warner et al, 2008). Enligt Bull et al (2008) var det få som visste om att 

när man ingick i ett rökavvänjningsprogram i Storbritannien fick deltagarna reducerat pris på 

nikotinläkemedel. De önskade att informationen om dessa program fanns mer tillgänglig. 

Vidare fanns det en önskan om att få information av sjukvårdspersonal om hur 

nikotinläkemedel fungerar oavsett om personen ingick i ett rökavvänjningsprogram eller inte. 

Det fanns rökavvänjningsprogram som inkluderade rökarens sambo som en extra support. 

Men för att det skulle fungera önskades, av både rökaren själv och av supporten, en extra 

utbildning för supporten. Enligt de personer som röker så var en bra supporter en person som 

inte dömde eller straffade en rökare utan stöttade och uppmuntrade till framsteg (Thomas et 

al, 2010). Warner et al (2008) beskrev att personer upplevde att om sjukvården kunde erbjuda 

telefonrådgivning som en del i ett rökavvänjningsprogram som rökare får ringa till så skulle 

det underlätta deras rökstopp.  

Gravida rökare önskade att sjukvården gav dem mer information i form av bilder om vad som 

hände med deras egen kropp och vad som hände med bebisens kropp om de rökte under sin 

graviditet. Istället för att bara säga till de gravida kvinnorna och deras sambos under 

föräldrautbildningen att det var dåligt att röka så ville föräldrarna istället ha konkreta exempel 

på skador t.ex. risken för att barnet utvecklar astma (Bull et al, 2008).  

”Lots of more information about the consequences. If someone had told me what 

could happen if I carried on smoking then…like pictures or information on what 

your baby could turn out like. I mean didn´t know about asthma back then. I 

only picked that up through stuff now” (Bull et al, 2008) 

Även personer som led av HIV/AIDS uttryckte att de önskade djupare information om 

konsekvenserna av sin rökning, fast då i förhållande till HIV/AIDS. Flera läkare hade berättat 
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för dem att det var farligt och att nikotinet påverkade deras sjukdom negativt men de hade  

inte berättat varför. I vissa fall har personerna själva sökt efter information om rökningens 

konsekvenser för HIV/AIDS.  

”But I heard that smoking doesn´t mix well with the meds, the antiviral meds. 

Like it makes them not work as good…” (Robinson et al, 2012) 

De som redan lyckats sluta röka tycker i större utsträckning att sjukvårdspersonal och 

sjukvårdens rökavvänjningsprogram kan vara till hjälp när beslut har tagits av patienten själv 

att sluta röka (Bull et al, 2008; Vogt et al, 2009). Aktiva rökare som inte valt att delta i ett 

rökavvänjningsprogram tror mer på sin egen motivation till rökstopp istället för att ta hjälp av 

ett rökavvänjningsprogram (Bull et al, 2008; Simmons et al, 2010; Thompson, Thompson et 

al, 2007). Upplevelsen av gruppterapi samt enskild terapi, så kallad 1 to 1, var att de erbjöd ett 

bra stöd och en bra källa för lätt tillgänglig information om tobak. Dessa personer tyckte dock 

inte att de terapiformerna enskilt var tillräckliga för att lösa en rökares komplexa problem. De 

upplevde inte att de blev rökfria enbart med hjälp av terapi (Vogt et al, 2009) 

Slutsyntes 

Som en hjälp till att kort sammanfatta och beskriva resultatet av detta arbete så har en metafor 

används. Den lyder: När förändringarnas vindar virvlar genom en persons liv som vid en svår 

sjukdomsdiagnos eller en stor operation finns det anledning för sjukvårdspersonal att följa 

med in i stormens öga. Väl där hjälper sjuksköteskan personen att strukturera upp 

pusselbitarna som yr omkring inne i stormen dvs. hålla hårt om de pusselbitar hon önskar ta 

med sig ut ur stormen men också hjälpa till att släppa taget om de tunga och onödiga 

pusselbitarna som i det här fallet är cigaretterna. När vinden sedan har lagt sig och lugnet åter 

infunnit sig så finns det en chans att cigaretterna virvlat vidare och personen är rökfri.  
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DISKUSSION 

Utifrån de inkluderade artiklarnas centrala teman bildades tre nya teman. De nya temana 

delades in utifrån vilka faktorer som hindrade (Hinder för rökstopp) respektive motiverade 

(Motiverande faktorer till rökstopp) personerna till att sluta röka samt vad dessa personer 

önskade av sjukvården (Vad som önskas av sjukvården). Sammanfattningsvis visade 

artiklarna som inkluderas i denna studie att tankarna kring valet av rökstopp och behovet av 

stöd från sjukvården skiljer sig från individ till individ. Det finns dock en gemensam sak som 

ter viktigare än något annat och det är personens egen inre motivation till förändring. I 

samband med en situation som förändrar livet av något slag (en storm som virvlar upp) t.ex. 

att bli förälder, få en svår sjukdomsdiagnos eller bli opererad av någon form så väcker det liv i 

tankar angående hälsa. Sin egen och närmaste omgivnings hälsa blir då viktig och högt 

prioriterad. I samband med det önskas djupare information och support av sjukvården för att 

uppfylla målet om rökstopp. Det är när personerna är i denna fas av processen mot att sluta 

röka som sjukvårdspersonal kan hjälpa dem att ”slänga de tunga och onödiga pusselbitarna”. 

Resultatdiskussion 

Temat Hinder för rökstopp beskriver att trots olika bakgrunder och sjukdomar så fanns där 

gemensamma känslor för hinder t.ex. stress, oro, skam och skuld. Utöver känslorna så fanns 

det hos en del personer en ovilja att delta i rökavvänjningsprogram, av olika anledningar. 

Andra nämnde enbart ursäkter som hinder för att inte sluta röka t.ex. att vara i sociala 

sammanhang där många röker.  

De som känner skuld för att ha åsamkat sin sjukdom genom rökning (Halding, Heggedal & 

Wahl, 2011;Simmons et al, 2009; Wilson, Elborn & Fitzsimons, 2010) bör vårdas ömt av 

sjukvårdspersonal för att inte frambringa mer skuld och skam. Det kan påverka förtroendet för 

framtida möten med sjukvården. Lindwall och von Post (2000) skriver att ett preoperativt 

samtal är en del av den perioperativa dialogen och skall ske i god tid innan premedicinering 

ges. Avsikten med det preoperativa samtalet är att förbättra patienternas förmåga till 

stresshantering samt att anestesisjuksköterskan skaffar sig information och upplysningar om 

patienten. När de väl har kommit till operation är det anestesisjuksköterskan ansvar att hjälpa 

patienterna där den är i sin kamp mot rökstopp just då.  
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Personerna i Hooten et al (2011) studie menar att rökning är en del av deras stresshantering i 

samband med smärta. Patienter som ska opereras har ofta smärta av något slag. Om personer 

anger att just smärta är ett hinder för att sluta röka bör fokusering från sjukvården i större mån 

vara att lindra smärtan för att sedan angripa problemet med rökning. Så länge en person är 

inneliggande på sjukhus finns det resurser för att hjälpa denne till rökstopp men så snart denne 

skrivs ut är den hjälpen slut (Burrows & Carlisle, 2009). Här bör det således finnas ett sätt att 

fånga upp personen så att denne får en möjlighet att fortsätta sin positiva resa mot ett 

hälsosammare liv även efter sin sjukhusvistelse. 

Tilltron till sin egen inre styrka att sluta röka verkar större bland de som är yngre i samhället 

jämfört med dem som är äldre (Bull et al, 2008; Thompson et al, 2007; White et al, 2006). 

Om det är så att de yngre personerna har större tro på sin egen inre styrka eller om det är för 

att förtroendet och okunskap om sjukvårdens hjälp är liten bland dem är svårt att 

utkristallisera från detta arbetes inkluderade artiklar. En del personer anser sig inte själva vara 

kontinuerliga rökare utan mer spontana rökare (White et al, 2005; Thompson et al, 2007; 

Bortoff, Radmsa, Kelly & Oliffe, 2008). Finns inte insikten hos en person att denne är 

beroende av rökning är det således svårt för en utomstående så som anhöriga och sjukvården 

att påverka personernas val till att sluta röka.   

I dagens samhälle betonas människans eget ansvar för sin hälsa och sitt välbefinnande men 

det finns också faktorer som hon har små eller inga möjligheter att påverka. Dessa faktorer 

kan till exempel vara hennes gener (Fagerberg, Bischofberger, Jacobsson & Lindmark, 1997). 

Bland psykiskt sjuka personer är rökning relativt vanligt (Okuyemi et al, 2005). Dessa 

personer upplevde att deras sjukdom satte hinder för att sluta röka. De beskrev stressen och 

oron som ständigt följde dem som svår att hantera. Om de rökte en cigarett för att dämpa 

denna stress och oro blev det lite som en självmedicinering. En annan grupp personer som 

nämnde cigaretterna som en form av självmedicinering var de med kronisk smärta (Hooten et 

al, 2011). De personer som använder sina cigaretter som en form av självmedicinering, 

oavsett orsak t.ex. svår stress eller kronisk smärta, bör passa bra för rökavvärjningsprogram 

där fokus först och främst ligger på att de ska vara rökfria en kort tid innan en operation. 

Målet för dessa personer skulle kunna bli att hjälpa dem hantera de närmaste dygnen innan en 

operation, kanske med extra intensiva telefonrådgivningssamtal. Vikten av intensiteten i 

rökavvärjningshjälpen stöds av Thomsen et al (2010). Anestesisjuksköterskan skulle kunna 

spela en större roll för dessa personers rökstopp om de fick möjlighet att träffa dem dagen 

innan planerad operation.  
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I temat Motiverande faktorer till rökstopp framhölls hälsan, både sin egen och andras, som 

den främsta motiverande faktorn för att sluta röka. När personerna blev inneliggande på 

sjukhus uppstod en påtvingad situation som motiverade flera personer till att sluta röka under 

en längre period.  

Hälsa ses som förenligt med ett uthärdligt lidande och dessa båda komponenter är en del av en 

människas liv. För att ha ett välbefinnande bör det finnas en balans mellan hälsa och lidande. 

Hälsa kan således upplevas enligt Edlund (2002) trots lidande. Personer upplever att de finns 

en rad motiverande faktorer för att sluta röka som t.ex. sin egen och familjens hälsa (Bottorff 

et al, 2008 Burrows & Carlisle, 2009; Pilnick & Coleman, 2005; White et al 2005). Är det då 

så att dessa personer har en obalans i relationen mellan hälsa och lidande? Om det är på det 

viset bör således hälsan öka om dessa personer slutar röka.  

De personer som redan ingår i ett behandlingsprogram som till viss del innebär 

livsstilsförändringar, t.ex. smärtbehandlingsprogram (Hooten, 2011), bör erbjudas hjälp till 

rökstopp då de har mer energi till förändringar och mer support till rökstopp genom sina 

behandlingskamrater och sin behandlingsterapeut. Det bör dock inte vara obligatoriskt då en 

del personer upplever att de endast vill lägga sin energi på en behandlingsmetod åt gången 

(Hooten, 2011). Då kan det vara av vinning att erbjuda rökavvänjningshjälp vid en senare 

tidpunkt när grundproblemet t.ex. smärta har minskat. Undantaget bör vara gravida rökare där 

fara för fostrets hälsa är per omgående (Bottorff et al, 2008).  

I det tredje och sista temat som bildades i detta arbete, Vad som önskas av sjukvården, så 

anser personerna att rökavvänjningen i sjukvården bör bli mer individanpassad för att bäst 

hjälpa dem att sluta röka.   

Okunskap bland allmänhet om hur sjukvårdens rökavvänjningsprogram fungerar (Bull, Burke, 

Walsh & Whitehead, 2008; Warner et al, 2008) sätter hinder för personer som söker sjukvård 

att själva ta upp ämnet. Om de i större utsträckning visste om var och till vilka de kunde 

vända sig så kunde t.ex. de personer som spontant kände för att sluta röka kontakta sjukvården 

utan att behöva vänta på en läkartid.  En annan förutsättning för att hjälp ska nå ut är om 

personerna erbjuds hjälp. Houghton et al (2008) beskriver att anestesisjuksköterskor inte har 

tid eller möjlighet till att hjälpa sina patienter att sluta röka. Trots att sjukvården kan tjäna 

pengar på att patienter som ska genomgå en operation slutar röka (Kamath et al, 2012) och att 

det dessutom finns en önskan från patienterna själva att sluta (Bull et al, 2008; Robinson et al, 

2012; Warner et al, 2008). För att en anestesisjuksköterska ska få möjlighet att informera 
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preoperativt bör de få möjlighet till att träffa sina patienter minst en dag innan planerad 

operation förslagsvis i samband med läkarens anestesibedömning. Då finns det åtminstone en 

chans till ett kort rökstopp innan operationen vilket är nog så viktigt ur hälsosynpunkt 

(Socialstyrelsen, 2011; Azodi et al, 2009; Thomsen et al, 2010).  

Enligt Azodi et al (2009) och Wolfenden et al (2005) så har personer som ingått i ett 

rökavvärjningsprogram lättare att avstå rökning under hela den perioperativa perioden. I 

Sverige finns kampanjen ”En rökfri operation” (Modin, 2012) som har som mål att hjälpa 

personer sluta röka inför en planerad operation. Kampanjen är övergripande och ett bra 

hjälpmedel för sjukvårdspersonal att uppnå en rökfri operation. Men alla personer som röker 

och som är i behov av sjukvård önskar inte att delta i ett rökavvärjningsprogram (Bull et al, 

2008; Simmons et al, 2010; Thompson, Thompson, Hymer, Zbikowsi, Halperin & Jaffe, 

2007). De tycker visserligen att de är en bra källa till information angående tobaksrökning 

men inte ett effektivt sätt att sluta röka på. Personerna menar att det är deras egen inre styrka 

och motivation som hjälper dem att sluta röka. Den information som ges till rökare inom 

sjukvården bör fokusera på den enskilda patientens situation. Har de t.ex. HIV/AIDS, KOL 

eller bröstcancer bör information ges utifrån det. Personerna som är i dessa skeden av sina liv 

kan vara väldigt sköra. Därav bör supporten till rökstopp vara sensitiv och uppmuntrande. Inte 

dömande eller påtvingad.      

Metoddiskussion 

Syftet med denna studie var att belysa personers tankar kring rökstopp. En styrka med detta 

arbete är att endast kvalitativa studier har använts. Då personernas egna tankar bäst förklaras 

av personerna själva bör endast studier där erfarenheter och tankar kan flöda fritt inkluderas 

dvs. studier där designen på intervjuerna antingen är ostrukturerad eller halvstrukturerad. 

Fokusgrupper med öppna diskussioner inkluderades också då dessa anses spegla patienters 

egna tankar.  Innehållet i de inkluderade artiklarna är viktigare än antalet artiklar. För att få ett 

brett spektra av upplevelser och tankar angående rökavvänjning har intentionen varit att 

inkludera studier från olika nationaliteter, etniska grupper samt olika patientkategorier. 

Studier med låg/medel kvalitet inkluderades i denna studie. Dessa studier inkluderades trots 

relativt dåligt beskriven metoddel eftersom deras resultat svarade på denna studies syfte. Det 

bör inte försvaga denna studies resultat. Det visar på att det behövs mer forskning med 

kvalitativ ansats inom detta område för att öka förståelsen för personers tankar angående 

rökstopp. 
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Denna studie är gjord utifrån ett inlärningssyfte och följer ramen för examensarbete på 

specialistsjuksköterskeprogrammet på Uppsala Universitet. De givna tidsramarna har 

begränsat arbetets omfattning. Denna studie har använt SBU:s (2011) modell som en mall för 

att så långt det är möjligt utformas i enlighet med evidensbaserad forskning. 

Kvalitetsbedömningen av studierna har följt SBU:s mall för kvalitetsgranskning av studier 

med kvalitativ forskningsmetodik- patientupplevelser (SBU, 2011). Dessa mallar förvarar 

författaren i sitt hem. Då författaren ensam har granskat artiklarna som är inkluderade i detta 

examensarbete kan det ses som en brist i trovärdighet och en av arbetets svagheter. En av 

styrkorna i detta arbete är att en bibliotekarie användes som hjälp vid 

artikelsökningsförfarandet. Andra styrkor är att de mest relevanta sökbaserna för detta arbetes 

syfte användes dvs. PubMed och PsycINFO.   

Författaren har själv inte rökt vilket minskar förförståelsen. Dock har flera års kliniskt arbete 

inneburit en mångfald av möten med personer som röker. Av respekt för personerna i 

studierna så har citaten inte översatts utan är på personernas originalspråk engelska.  

Slutsats 

Oavsett sjukdom, bakgrund eller etnisk tillhörighet finns det vissa likheter som går att 

sammanställa till gemensamma punkter. Men det finns också faktorer som väsentligt skiljer 

personer åt trots samma sjukdom, liknande bakgrund och social tillhörighet. En grupp 

personer är därför aldrig homogen i fråga om motivation och attityd till rökstopp.  

Anestesisjuksköterskan möter alla typer av rökare. De kan ha olika bakgrunder till varför de 

ska genomgå en operation. Något som personer har gemensamt om de röker är riskerna för de 

infra- och postoperativa komplikationer som kan uppstå relaterat till rökning. Om 

anestesisjuksköterskan genuint undrar och således frågar sina patienter hur de tänker 

angående rökstopp just då så ökar möjligheten till individanpassad rökavvänjningshjälp.   

 

.  
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Titel 

Syfte Datainsamling, 

Informanter 

Resultat Diskussion Teman Kvalitet 

Burgess, D., Fu, 

S., Joseph, A., 

Hatsukami, D., 

Solomon, J. van 

Ryn, M. (2008) 

Understandning 

Smoking and 

Cessation among 

Hmong Smokers 

Undersökande studie för att 

få en djupare förståelse för 

hur invånare bosatta i USA 

med ursprung från Hmong i 

Asien tänker angående 

rökning och rökavvänjning. 

 

 

 

Tre fokusgrupper. 

 

Antal 

informanter: 18 

 

Hinder för att sluta röka var 

bland annat påtryckningar 

från vänner och släktingar. 

Unga kvinnor som röker ses 

som osunt och fult varför de 

inte vågade söka 

rökavvänjningshjälp ifall 

läkaren skulle kontakta 

hennes familj.  

Det behövs en djupare 

förståelse om kulturella 

och sociala regler i 

Hmongkulturen. De 

behöver information 

och stöd som är special 

inriktad utifrån deras 

behov. 

1. Traditionella anti-rök 

normer börjar bli svaga 

även om vissa fortfarande 

lever kvar bland de äldre. 

2. Hinder för rökning är: 

Vänner som röker påverkar 

mycket, äldres åsikter, 

beroendet och begär, dålig 

kunskap om 

rökavvänjnings hjälp.  

Medel-låg 

Burrows, J. & 

Carlisle, J. (2009) 

They don’t want it 

ramming down 

their throats. 

Learning from the 

perspectives of 

current and ex-

smokers with 

smoking-related 

illness to improve 

communication in 

primary car: a 

qualitative study 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Effektivisera rökavvänjnings 

kommunikation i den 

brittiska primärvården. Det 

görs genom att få en inblick i 

motivationer och 

uppfattningar från rökare och 

icke-rökare med KOL. 

Halv-

strukturerade 

intervjuer. 

 

Antal 

informanter: 11 

Flera patienter negligerade 

sambandet mellan rökning 

och KOL. Hälsa och pengar 

var enligt patienterna den 

största motivationen till att 

sluta röka. 

Patienter vill bland 

annat ha kontroll över 

sina beslut. Därför 

betyder en läkares råd 

ganska lite. Patienter 

med KOL känner redan 

skam och kan bli 

defensiva. 

1. Patienters uppfattningar 

om rökning relaterat till 

deras lungsjukdom.  

2. Motivation till att sluta 

röka.  

3.Extern kontroll. 

Medel 
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Författare, År, 

Titel 

Syfte Datainsamling, 

Informanter 

Resultat Diskussion Teman Kvalitet 

Estabrooks, P., 

Gaglio, B., Morse, 

E., Smith, T., 

Edwards, A. & 

Glasgow, R. 

(2010) Defining 

and understanding 

success at smoking 

reduction: A 

mixed-methods 

study 

Bestämma vad det är som 

gör att personer misslyckas 

eller lyckas röka mindre när 

de deltar i ”smoking less, 

living more”-program. (lokal 

anti-röknings kampanj). 

En mix av 

kvalitativ och 

kvantitativ metod.  

Enkäter  

(deskriptiv 

statistik), 

telefonintervjuer 

med öppna 

svarsalternativ 

och informella 

diskussioner. 

 

Antal 

informanter: 156 

Det fanns ett stort samband 

mellan att lyckas eller 

misslyckas i början av 

rökavvärjningsbehandlingen 

för framtida rökstopp. Hur 

personerna definierade sin 

framgång var lite olika t.ex. 

antal cigaretter per dag eller 

mängden kolmonoxid i 

kroppen.   

Det är viktigt att lyckas 

i början av en 

behandling för fortsatt 

motivation. 

1. Allmän miljö (vänner, 

tristess m.m.) 

2.Hemmiljö 

(familjemedlemmar som 

röker) 

3. Arbetsmiljö (eller främst 

brist på arbete). 

4. Vad deltagarna ansåg 

om 

rökavvärjningsprogrammet 

5. Personliga anledningar 

t.ex. psyksiska eller 

medicinska.  

 

Medel 

Halding, A-G., 

Heggdal, K. & 

Wahl, A (2010) 

Experience of self-

blame and 

stigmatization for 

self-infliction 

among individuals 

living with COPD. 

Att undersöka hur människor 

med  kronisk obstruktiv 

lungsjukdom upplever sitt 

dagliga liv under en period 

av hård tobakskontroll. 

Ostrukturerade 

intervjuer.  

 

Antal 

informanter: 18 

Patienterna kände en känsla 

av att leva i exil i en 

hälsosamvärld på grund av 

sitt självförakt och 

samhällets stigmatisation av 

KOL som självförvållande. 

Dessa människor 

känner skam och skuld. 

Det utgör en utmaning 

för sjukvården att 

hjälpa dessa människor 

utan att ge dem någon 

skuld. 

1. Bördan av 

självförvållande och 

stigmatisering 

2. Att kämpa emot trycket 

från samhället och 

stigmatisering. 

 

 

  

Medel  

Hooten, M., 

Vickers, K., Shi, 

Y., Ebnet, K., 

Townsend, C., 

Patten , C. & 

Warner, D. (2011) 

Smoking cessation 

and chronic pain: 

Patient and pain 

medicine 

physician attitudes 

Undersöka attityder och 

övertygelser från både 

patienter med kronisk smärta 

och personal angående 

rökavvänjning medan de 

genomgår en 

smärtterapibehandling. 

Halv-

strukturerade 

intervjuer både 

individuellt och i 

fokusgrupper. 

 

Antal 

informanter:  

18 patienter 

7 läkare 

Patientperspektiv: fördelen 

med att sluta under 

smärtterapin var den ökade 

supporten och motivation 

från de andra deltagarna. 

Det negativa var stressnivån 

som redan var relativt hög 

av att ingå i ett 

smärtterapiprogram samt 

ovilja till att ta fler 

läkemedel (nikotin)  

Studien upplyser 

faktorer som påverkar 

rökstopp bland vuxna 

med kronisksmärta. 

Den upplyser också om 

interaktionen mellan 

opioider och 

tobaksanvändning. 

1. Smärta, stress och 

rökning.  

2. Fördelar med att delta i 

rökavvänjnings program 

medan man deltar i ett 

smärtbehandlingsprogram. 

3. Nackdelarna (med 

detsamma som ovan). 

 4. Hellre gruppterapi än 

individuell- terapi.  

5. Användning av 

nikotinläkemedel.  

 

 

Medel 
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Författare, År, 

Titel 

Syfte Datainsamling, 

Informanter 

Resultat Diskussion Teman Kvalitet 

Okuyemi, K,. 

Caldwell, A., 

Thomas, C., Born, 

W., Richter, K., 

Nollen, N., 

Braunstein, K. & 

Ahluwala, J. 

(2005) Homeless 

and smoking 

cessation: Insight 

from focus groups 

Att bedöma hemlösas attityd 

och beteende till tobak med 

tanke på underliggande 

psykosociala och 

miljömässiga konsekvenser. 

Halvstrukturerade 

intervjuer i 

fokusgrupper.  

 

Antal 

informanter: 62 

Flera var motiverade till 

rökstopp. De nämnde både 

den ekonomiska vinsten och 

sin vinst för hälsan. Dock 

fanns det hinder bl.a. stress, 

att vara uttråkad och att 

rökning var något de själva 

kunde kontrollera 

På många sätt skiljer 

sig inte hemlösas 

attityder och beteende 

åt från icke hemlösa. 

De har dock större 

sociala hinder än 

många andra 

människor t.ex. tillgång 

till sjukvården i USA. 

1. Anledningar till att 

fortsätta röka.  

2. Inverkan av att vara 

hemlös. 

 3. Anledningar till att 

sluta.  

4 Hinder för att sluta. 

5. Rökavvärjningsprogram 

och behandlings 

preferenser 

Medel 

Pilnick, A. & 

Coleman, T (2005) 

Death, depression 

and defensive 

expansion: Closing 

smoking as an 

issue for 

discussion in GP 

consultations. 

Undersöka vad det är som 

gör att en läkare undviker 

patienter som börjar prata 

om rökning under ett 

läkarsamtal. Läkaren byter 

då samtalsämne. 

Observation och 

Halv-

strukturerade 

intervjuer. 

 

Antal 

informanter:  

47 patienter 

29 läkare 

Det är tre saker (teman) 

som påverkar läkarens val 

att inte fullfölja samtalet om 

rökstopp.  

När patienten själv 

visar intresse och 

motivation till rökstopp 

bör det finnas tid och 

verktyg för läkaren, 

oavsett patientens 

diagnos, att hjälpa 

patienten till rökstopp. 

Alla patienter önskar sluta 

röka men:  

1. Berättar ingående om 

sina psykiska besvär  

2. Pratar ingående om sina 

medicinska problem  

3. har ett defensivt 

beteende till 

livsstilsförändring. 

Medel-låg 

Robinson, W., 

Moody-Thomas, 

S. & Gruber, D. 

(2012) Patient 

perspectives on 

tobacco cessation 

services for 

persons living with 

HIV/AIDS 

 

 

 

 

 

 

 

Att erhålla information om 

hur ett 

rökavvänjningsprogram till 

HIV/AIDS-positiva bör se ut 

relaterat till deras specifika 

behov. 

Halv-strukturerad 

intervjuer i två 

stycken 

fokusgrupper 

 

Antal 

informanter:12  

Fyra teman strukturerades 

ut från intervjuerna vilka 

presenterades i resultatet. 

Temana lyfte upp vad som 

bör fokuseras på vid 

rökavvänjning som ska 

designas till HIV/AIDS-

positiva patienter. 

Studien har ett gett en 

insyn i vilka sociala, 

strukturella och 

kunskapsbristfälliga 

barriärer det finns 

bland HIV/AIDS 

positiva rökare. Det 

hjälper till vid 

utveckling av 

rökavvänjningskurser. 

1. Önskan om information. 

2. Strategier för 

avvärjning.  

3 Barriärer för avvänjning. 

4 Hälsa och HIV. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Medel-låg 
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Författare, År, 

Titel 

Syfte Datainsamling, 

Informanter 

Resultat Diskussion Teman Kvalitet 

Simmons., E, 

Litvin., R, Patel., 

P, Jacobsen., J, Mc 

caffrey-, G, 

Bepler., G, Quinn. 

& T, Brandon. 

(2009) Patient-

provider 

communication 

and perspectives 

on smoking 

cessation and 

relapse in 

oncology setting 

Få mer erfarenhet av (1) 

cancer vårdgivares 

information om rökstopp till 

sina patienter och (2) 

patienters perspektiv 

angående deras erfarenheter 

av rökstopp och återfall. 

Halv- 

Strukturerade 

intervjuer. 

 

Antal 

informanter: 20 

1. Vårdgivare tycker att de 

ger bra information medan 

patienter inte tycker det. 

2. De som slutat röka med 

fått återfall känner 

skamkänsla och vågar inte 

alltid be om hjälp igen. Att 

snabbt få komma till 

rökavvänjningsprogram 

känns skönt.  

När man väl slutat röka 

ber patienter inte om 

hjälp lika mycket och 

vårdgivare erbjuder 

inte samma support. 

Patienter och 

vårdpersonal önskar 

båda att de fokuserade 

på fördelarna med 

rökstopp och inte bara 

riskerna med att 

fortsätta.   

1.Motivation, anledningar, 

och support till rökstopp. 

2.Ovilja till 

rökavvänjningshjälp.  

3 Stigmatisering och skuld. 

Medel 

Thomas, R., 

Scherber, D., 

Stewart, I., 

Lynam, C, Daley. 

& J, Ahluwalia 

(2010). Targeting 

African American 

Nonsmokers to 

motivate smokers 

quit: A qualitative 

inquiry 

Studera attityden för support 

från sin sambo hos afro-

amerikaner där den ena är 

rökare och den andra ärr 

icke-rökare. 

12 st. 

fokusgrupper 

delades in i tre 

kategorier. Dessa 

intervjuades av en 

moderator som 

ställde halv-

strukturerade 

frågor. 

 

Antal 

informanter: 75 

Författarna fann sex teman 

som var genomgående för 

alla fokusgrupper.  

Socialsupport till både 

icke-rökare och rökare 

är av vikt för att hjälpa 

rökaren till rökstopp. 

 

1. Rökning ej bra för 

relationen. 

2. Oro angående passiv 

rökning till barn i hemmet. 

3 husregler angående var 

det är okej att röka 

 4. Vikten av hälsoeffekter 

och support till beteende 

förändringar.   

5. optimal 

supportmänniska har 

medkänsla och tålamod. 

 6. Ökad support till att 

sluta röka. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Medel 
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Författare, År, 

Titel 

Syfte Datainsamling Resultat Diskussion Teman Kvalitet 

Thompson, B,. 

Thompson, A., 

Hymer, J., 

Zbikowsi, S., 

Halperin, A. & 

Jaffe, R. (2007) A 

qualitative study 

of attitudes, beliefs 

and practices 

among 40 

undergraduate 

smokers   

Undersöka studenters 

känslor, attityder och 

kunskap om rökning och 

rökavvänjningsprogram. 

Halv-

strukturerade 

intervjuer. Öppna 

svarsalternativ. 

 

Antal 

informanter: 40 

Författarna identifierade 

teman som spelade roll för 

rökning och rökavvänjning. 

Bland annat spelade sociala 

influenser stor roll bland 

denna grupp individer och 

många ansåg inte sig själva 

som regelbundna rökare.  

Studenter är en unik 

kategori rökare och 

hänsyn bör tas till deras 

naiva inställning till 

rökavvänjning.  

1. underlättande faktorer 

för rökning.  

2. Hinder för rökning. 

3. Underlättande faktorer 

för avvärjning.  

4. Hinder för avvärjning. 

Medel 

Thomsen, T., 

Esbensen, B., 

Samuelsen,. 

Tönnesen, H & 

Möller, A. (2009) 

Brief 

preopepertive 

smoking cessation 

counseling in 

relation to breast 

cancer surgery: A 

qualitative study. 

Undersöka hur kvinnor som 

nyligen blivit 

diagnostiserade med 

bröstcancer upplever korta 

preopertiva råd om rökstopp. 

Halv-

strukturerade 

intervjuer.  

 

Antal 

informanter: 11 

 

Ett kort preoperativt 

rökavvärjnings- samtal 

triggade kvinnorna till 

reflektion angående sin 

rökning och deras hälsa 

men svårigheten att bli 

rökfri kvarstod oftast. De 

önskade ett rökavvärjnings 

program under en längre 

tid. 

Sjukvården bör utifrån 

detta resultat överväga 

pre- och postoperativa 

interventioner till 

rökstopp till kvinnor 

som ska genomgå 

bröstcancer kirurgi. 

Dessa kvinnor har 

motivationen men ej 

styrkan till rökstopp.   

1. Reflektion kring rökning 

och hälsa.  

2. Fly från den sociala 

stigmatiseringen av att 

vara en rökare. 

 3. Förhöja medvetenheten 

av att vara beroende av 

rökning.  

4. Ansvarskänsla till 

rökstopp jämte sig själv 

och andra. 

Hög 

Warner, D., 

Klesges, R., Dale, 

L., Offord, K., 

Schoeder, D., 

Vickers, K. & 

Hathaway, J. 

(2008) Telephone 

quit lines to help 

surgical patients 

quit smoking – 

patient and 

provider attitudes. 

 

Undersöka patienter och 

kirurgers attityder och 

föreställningar angående 

rökavvänjning via 

telefonrådgivning innan och 

efter elektiv kirurgi. 

Halvstrukturerade 

intervjuer. 

 

Antal 

informanter:  

19 patienter 

10 läkare 

Framträdande teman 

kristalliserades ut. Patienter 

var förhållandevis 

motiverade att sluta röka 

men hade lite kunskap om 

såväl hjälpmedel som för -

respektive nackdelar med 

rökstopp. Vårdgivare var 

inte så villiga att utbilda sig 

inom rådgivning pga. 

tidsåtgång. 

Intresse för att sluta 

röka med hjälp av 

rökavvänjning via 

telefonrådgivning var 

stor bland patienter 

men okunskap både 

bland personal och 

patienter gjorde att det 

fanns en barriär 

1. Villig att sluta röka men 

osäkert om motivation 

fanns. 2. patienter anser att 

vårdgivare har stor roll i 

rökavvänjningen 

3. hur patienter vill att 

vårdgivare pratar om 

rökavvänjning skiljer sig. 

4. Stress, oro och röksug.  

5. okunskap om hur 

rökavvänjningsprogram 

fungerar. 6. bra med 

telefonrådgivning.   

Hög-

medel 
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Författare, År, 

Titel 

Syfte Datainsamling, 

Informanter 

Resultat Diskussion Teman Kvalitet 

White, M., Busch, 

J., Kai, J., Bhopal, 

R, & Rankin, J. 

(2005) 

Quitting smoking 

and experience of 

smoking cessation 

interventions 

among UK 

Bangladeshi and 

Pakistani adults: 

the views of 

community 

members and 

health 

professionals. 

Undersöka attityder till att 

sluta röka och erfarenheter 

av rökavvänjning inom 

minoritetsgrupperna  

bengaler och pakistanier i 

Storbritannien. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Halv-

strukturerade 

intervjuer i 

fokusgrupper. 

 

Antal 

informanter: 73 

Motivationen till att sluta 

röka var hög med de flesta 

misslyckades. Få hade 

erfarenhet av sjukvårdens 

service av rökavvänjning. 

Pga. kulturella och 

språkliga barriärer 

ansåg inte 

undersökningsgruppen 

att sjukvårdens 

rökavvärjningsprogram 

var ett bra alternativ.   

1. Erfarenheter av att sluta 

röka.  

2. Anledningar till att inte 

sluta röka.  

3. Hälsans anledningar till 

att sluta röka. 

 4. Ekonomiska och 

religiösa anledningar. 

 5. Informella metoder som 

hjälpmedel. 

 6. Attityder och 

erfarenheter av tidigare 

rökavvärjningshjälp.   

Medel 

Wilson, J., Elborn, 

J. & Fitzsimons, 

D. (2010). “It´s not 

worth stopping 

now”: why do 

smokers with 

chronic obstructive 

pulmonary disease 

continue to 

smoke? A 

qualitative study. 

 

 

 

 

 

 

 

Undersöka hur patienter med 

kronisk obstruktiv 

lungsjukdom och som 

genomgått ett 

rökavvärjningsprogram 

tänker angående sina 

rökvanor.  

Halv-

strukturerade 

Intervjuer med 

utvalda patienter 

som inte lyckats 

sluta röka 

 

Antal 

informanter: 6 

Flera uttrycker att de inte är 

värda mer support då 

rökning är självförvållande. 

 

Utmaning för 

vårdpersonal att möta 

patienter som tidigare 

misslyckats med sitt 

rökstopp. Motivationen 

är låg hos dessa 

patienter. 

1. Försent att sluta nu 

2. hitta motivation 

3. Skam över att de fortsatt 

röka 

4. Förhandlingar 

5. Måste sluta 

6. Minskad livskvalité 

 

medel 
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Författare, År, 

Titel 

Syfte Datainsamling, 

Informanter 

Resultat Diskussion Teman Kvalitet 

Vogt, F., Hall, S. 

& Marteau, T. 

(2009) Examining 

why smokers do 

not want 

behavioral support 

with stopping 

smoking 

Att avgränsa de avgörande 

faktorerna för rökares 

medverkan i 

rökavvärjningsprogram och 

för att visa vilka faktorer 

som kan öka användandet av 

den typen av support. 

 halv-

strukturerade 

intervjuer  

 

Antal 

informanter: 27 

Gruppterapi och 

individuellsupport ansågs 

som ett bra tillfälle för 

information. Det var dock 

ett ineffektivt sätt att 

verkligen sluta röka på.  

De flesta patienter ville 

inte delta i 

rökavvärjnings -

program pga. att de 

ansåg det var ett 

ineffektivt sätt att sluta 

röka. Bland annat 

kunde de egna negativa 

förväntningar på de 

andra deltagarna i 

gruppterapin minska 

terapins trovärdighet.  

1. Effektiviteten.  

2. Oönskad support  

3. Tillgången (geografiskt). 

medel  

 

 

 

 

 

 

 


