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SAMMANFATTNING 

Syfte: Syftet var att beskriva hur sjukvårdspersonal kan hjälpa vuxna patienter att sluta röka, 

en kortare eller längre tid, inför en elektiv operation. 

Metod: Studien genomfördes som en litteraturöversikt. Genom sökning i databaserna 

Pubmed och Cinahl erhölls 10 vetenskapliga artiklar. Sökningar genomfördes med både 

MeSH-termer och fritextsökning. Artiklarna kvalitetsgranskades, analyserades och 

samanställdes.  

Resultat: Metoder som kan användas för att hjälpa patienter att sluta röka är olika former av 

rådgivning och utbildning: hälsoutbildning, program för livsstilsförändringar, sluta-röka-linje. 

Att erbjuda rådgivning och stöd i kombination nikotinersättningspreparat är fungerande 

metoder: motiverande samtal och nikotinersättning, regelbunden rådgivning och 

nikotinersättning, rökavvänjning med hjälp av interaktivt dataprogram, information och hjälp 

med planering, nikotinersättning och uppmuntrande telefonsamtal. Effekten av nikotinplåster, 

läkemedel och akupunktstimulering som ensamma metoder var begränsad.  

Slutsatser: Olika former av rådgivning eller utbildning kan användas när patienter behöver 

sluta röka inför en elektiv operation. Metoder som kombinerar nikotinersättning och 

rådgivning eller stöd var mest effektiva. Använder sig sjukvårdspersonal av detta kan lidande 

minskas, undvika förlängd vårdtid och pengar sparas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Sökord: elektiv operation, metoder, nikotinersättning, rådgivning, rökavvänjning 

Key words: counselling, elective surgey, methods, nikotin replacement therapy, smoking 

cessation.
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1 Introduktion 

Enligt 

1:1 Risker som ökar vid cigarettrökning 
World Health Organization (WHO, 2011) ökar antalet rökare nu globalt, men minskar i 

västländer och höginkomstkulturer. I Sverige 2008 beräknades 14 % av befolkningen röka 

varje dag, (11,9 % av Sveriges män och 16,1 % av Sveriges kvinnor) (

 

WHO, 2011). Møller, 

Pedersen, Villebro och Munksgaard (2003) visade i sin studie att rökning i samband med 

elektiva ortopediska operationer ökar risken för flera typer av postoperativa komplikationer. 

Vid risken för sårrelaterade komplikationer var skillnaden mellan grupperna som störst. Men 

även risken för andra typer av komplikationer till exempel hjärtstillestånd, hjärtsvikt, 

respiratorisk insufficiens, hematom och kompartmentsyndrom var signifikant högre hos den 

rökande gruppen. Hos större andel av de rökande patienterna än av de som inte rökte behövde 

operationen göras om, och rökarna vårdades oftare på intensivvårdsavdelning. 

En dansk studie undersökte om risken för sårinfektion och sårruptur minskar, och när den i så 

fall börjar minska, om rökare gör rökuppehåll. I studien jämfördes friska personer där 

majoriteten rökte sedan tidigare med en mindre andel ickerökare. Två tredjedelar av de 

rökande patienterna gör uppehåll i rökandet och resterande tredjedel fortsätter röka som 

vanligt. Studien visade att risken för sårinfektioner och sårruptur är större hos personer som 

röker än för personer som aldrig rökt. Deltagarna som i studien gjorde uppehåll med 

rökningen i minst fyra veckor hade signifikant färre antal sårinfektioner jämfört med dem som 

fortfarande rökte. Risken för sårruptur var större för dem som rökte eller gjorde uppehåll i 

rökningen än för de som aldrig rökt. Den ökade risken för sårruptur minskar inte under de 

första tolv veckorna efter rökstopp, vilket var den tid studien pågick (Sorenson, Karlsmark & 

Gottrup, 2003). 

 

1:2 Att vara nikotinberoende 
Enligt Gilljam (2011) påverkar det beroendeframkallande giftet nikotin, som finns i tobak, 

hjärnans beroendecentrum vilket gör att personen som röker kan få besvärande 

abstinenssymtom om den inte tillför kroppen nikotin. Tobaksberoendet påverkar rökaren på 

olika plan, och många olika vanor och beteendemönster behöver brytas för att stå emot 

nikotinberoendet. Det är det fysiska beroendet, som har sitt ursprung i hjärnans 

beroendecentrum och som orsakar abstinensproblem, i form av röksug, oro, irritation, yrsel, 

ökad matlust med mera, när det inte får nikotin. Beroendet är även psykologiskt, när personen 
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ser sig själv som, och uppfattas av andra som en rökare blir rökningen en del av personens 

identitet och slutar den röka kommer personen att få känslan av att något saknas. Vanor kan 

vara svåra att bryta, när ett beteende är inlärt sker det ”som på automatik”, och även 

cigarrettrökning blir en vana i vissa situationer, efter maten till exempel. I samvaro med andra 

som röker är det ett socialt beroende, i en grupp människor som ofta röker när de umgås, till 

exempel på fester eller liknande, blir det svårare att avstå. 

  

Det kan vara lättare för den rökande att sluta om den får stöd när den ska sluta. Stödet kan 

vara i olika former, som rådgivning, nikotinläkemedel, läkemedel mot nikotinberoendet eller 

kombinationer av dessa. Även andra sätt kan hjälpa, Gilljam nämner akupunktur och hypnos 

men påpekar att det finns begränsat med vetenskapliga studier som talar för att de fungerar 

(Gilljam, 2011). 

 

1:3 Faktorer som påverkar läkningen 

Rökning försvårar sårläkningen i och med att den perifera cirkulationen minskar, vilket leder 

till att hudens syre- och näringstillförseln minskar. Även funktionen att föra bort  

avfallsprodukter från sårområdet minskar, och kroppens förmåga att tillverka ny vävnad för 

att läka såret 

 

(Lindholm, Tammelin & Häggström 2009). Vid sår och sårläkning finns det 

många faktorer som påverkar utgången. Livsstilen spelar roll och Lindholm (2003) nämner 

till exempel rökning, övervikt, minskad rörlighet och stress som sårläkningsförsämrade 

faktorer. 

1:4 Lidande 
En patient som är i behov av en operation av det elektiva slaget lever med sina 

smärtor/problem en mer eller mindre lång tid innan operationen äger rum. Dessa krämpor 

orsakar ett sjukdomslidande hos patienten i och med att det påverkar välbefinnandet och 

vardagens livsföring hos personen. Ett vårdlidande är lidande orsakat av sjukvården som 

uppstår när något går fel, till exempel om en patient drabbas av en infektion på grund av 

personalens slarv med hygienen (Wiklund, 2003). Om patienten röker inför operationen ökar 

risken för vårdlidande, då en rökande patient har större risk att drabbas av postoperativa 

komplikationer.  

 

Utifrån Wiklunds (2003) beskrivning av lidande och Dichmann Sorknæs (2002) avsnitt om 

rökning och beroende kan konstateras att nikotinberoendet i sig kan för en del ses som ett 
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lidande, ett livslidande hos den som försöker sluta. Det påverkar en stor del av patientens liv, 

och gör personen bunden till något som den i själva verket inte vill ägna sig åt. För en person 

som inte haft planen att sluta röka men som inför en operation tvingas avstå från rökandet, 

kan det orsaka ett livslidande i och med att tryggheten i att göra som man brukar och som 

andra gör försvinner. För många som röker kretsar en stor del av livet kring det på olika sätt, 

till exempel genom de positiva känslor personen känner när den röker, vanor och rutiner, 

sociala samanhang då rökning sker tillsammans. Därför bör sjukvårdspersonalen göra det 

bästa de kan för att hjälpa patienten att sluta röka innan operationen för att minska lidandet 

efteråt (Wiklund, 2003, Dichmann Sorknæs, 2002). 

 

Enligt Socialstyrelsens kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska (2005) ska 

sjuksköterskan identifiera och förebygga hälsorisker samt vid behov motivera till 

livsstilsförändringar och motverka komplikationer vid sjukdom och behandling 

(Socialstyrelsen, 2005).  

1:5 Sjuksköterskans roll 

För att undvika/minska risken för perioperativa och postoperativa komplikationer bör 

sjuksköterskor ta reda på om patienten vill ha hjälp med att sluta röka och om så är fallet 

stödja patienten i detta. Detta kan göras på olika sätt men det är viktigt att lyssna på hur 

patienten tror att den kan sluta röka (Berntzen & Skaug, 2006).  

 

Socialstyrelsen (2011) rekommenderade i första hand att motiverande samtal, kognitiv 

beteendeterapi och kombinerade metoder bör användas för att stödja patienter, som ska 

opereras, att sluta röka. Dessa kan kombineras med eller bytas ut med telefonrådgivning, 

databaserad rådgivning, nikotinläkemedel eller andra läkemedel, än nikotinläkemedel, för 

rökavvänjning. I andra hand kan enklare former av rådgivande samtal där en dialog förs 

mellan sjuksköterska och patient. Detta samtal kan även innehålla motiverande åtgärder och 

förstärkas med mätning av kolmonoxid och skriftlig information. 

 

 I ICN:s etiska kod för sjuksköterskor står det att sjuksköterskor ska ge omvårdnad som 

respekterar mänskliga rättigheter, tar hänsyn till människors värderingar, vanor och tro. 

Sjuksköterskor ska ge den information som patienten behöver för att själv kunna samtycka till 

vården eller motsäga sig den (Svensk sjuksköterskeförening, 2007). 
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Strecher, McEvoy, Becker och Rosenstock (1986) har i sin studie fokuserat på hur self-

efficacy, vilket kan översättas med tilltron till sin egen förmåga, hjälper en människa som 

behöver förändra sitt beteende. Förändringen, en specifik uppgift som personen står inför, kan 

till exempel vara att sluta röka och sjuksköterskan kan hjälpa patienten att finna styrkan inom 

sig till förändring. Sjuksköterskan kan i sin yrkesroll medvetandegöra och stödja till en 

hälsofrämjande livsstilsförändring genom att öka patientens egen tilltro till att kunna sluta 

röka. Även Heale och Griffin (2008) har studerat detta begrepp i samband med när ungdomar 

ska sluta röka och kommer fram till att det är mycket betydelsefullt att personen har en form 

av trygghet i sig själv för att kunna genomföra förändring i sin livsstil. Det underlättar om 

personen har kunskap, motivation och tidigare erfarenhet av uppgifter av liknande 

svårighetsgrad, som de klarat av att genomföra, när en livsstilsförändring ska genomföras. 

 

Møller och Villebro (2009) visar i en studie hur rökare har en ökad risk för komplikationer 

både perioperativt och postoperativt. De anser att den preoperativa fasen inför en elektiv 

operation är en bra period för att motivera en patient till att sluta röka och att detta förbättrar 

patientens tillfrisknande och ökar chanserna att undgå allvarligare hjärt- och 

lungkomplikationer och även till att reducera postoperativa sårläkningskomplikationer. 

1:6 Vinster med rökstopp 

 

En studie genomförd i Frankrike (Hejblum, Atsou, Dautzenberg & Chouaid, 2009) har 

undersökt om pengar kan sparas genom att sjukhusen erbjuder rökande patienter 

rökavvänjning inför knä- eller höftprotesoperation. Extra vårdtid kostar pengar men det gör 

även extra resurser som krävs vid rökavvänjning (i form av specialistutbildad 

sjukvårdspersonal och nikotinersättningspreparat). Studien genomfördes genom att rökande 

patienter delades in i två grupper, där ena gruppen fick ordinarie vård och de andra ingick i ett 

rökavvänjningprogram. Högre andel av dem som fick ordinarie vård drabbades av 

komplikationer och behövde i större utsträckning vårdas på intensivvårdavdelning. De 

räknade ut vårdmedelkostnaden för patienterna i rökavvänjningsgruppen och medelkostnaden 

för patienterna som fick ordinarie vård. Resultatet av uträkningen var att det blev billigare att 

lägga pengar på rökavvänjning än att betala för de komplikationer som sannolikt uppstår i 

högre grad hos rökande patienter. Det skilde cirka 300 euro på medelkostnaden för en patient, 

för hela vårdperioden, mellan de olika grupperna i studien. Kostnaden för personal och 

läkemedel i rökavvänjningsprogrammet var under 200 euro, vilket visar att det är billigare för 

sjukhuset att erbjuda rökavvänjning än att inte göra det.  
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1:7 Elektiv operation och rökning 

Vid en elektiv operation är den preoperativa fasen oftast lång, då den är inplanerad en bit fram 

i tiden och patienten får besked om operationen i förväg. Tiden mellan besked och 

genomförande av operation gör att det finns tid för patienten att förbereda sig inför den, både 

fysiskt och psykiskt. Patienten hinner få information innan om hur det går till och vilka 

riskfaktorer som går att undvika eller minska (Almås, Berntzen, 2002). Rökande patienter 

som ska genomgå en planerad operation rekommenderas att helst sluta röka, eller gör 

uppehåll med rökningen sex till åtta veckor innan operationen äger rum och inte börja igen 

förrän tidigast sex veckor efter operationen. Även om detta stopp äger rum senare innan 

operationen ger det betydande hälsofördelar, men inte lika stora om den rökfria tiden är 

kortare (Statens folkhälsoinstitut, 2010). 

  

1:8 Problemformulering 
Rökning är förenat med stora risker för postoperativa komplikationer och försämrar 

prognosen för tillfrisknande vid operationer. Sjuksköterskan har en viktig roll i att stödja och 

upplysa patienten. Rökning orsakar beroende på flera olika plan och det kan vara svårt för 

personen att klara av att sluta självständigt utan råd om tillvägagångssätt och stöd. Vid 

elektiva operationer kan det finnas möjlighet för sjuksköterskan att preoperativt stödja 

patienten att sluta röka för att minska riskerna till komplikationer. Om komplikationer uppstår 

krävs mer resurser och patientens lidande ökar. Därför är det viktigt att öka kunskapen om 

vilka metoder som finns för att motivera patienten till rökstopp och stödja den i 

genomförandet. 

 

1:9 Syfte 
Syftet var att beskriva hur sjuksköterskor kan stödja vuxna patienter att sluta röka, en kortare 

eller längre tid, inför en elektiv operation. 

 

1:10 Frågeställningar 
 Vilka metoder finns det för sjuksköterskor att hjälpa en person att sluta röka inför en 

elektiv operation? 

 Hur effektiva är dessa metoder? 
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1:11 Definition av centrala begrepp 
Elektiv: utvald i förväg, en elektiv operation är i förväg planerad, det vill säga den görs inte 

akut (Nationalencyklopedin u.å.). 

Vuxna: innebär, i den här studien, personer som är 18 år eller äldre. 

Sjukvårdspersonal: innebär i den här studien personer som arbetar inom hälso- och sjukvård. 

Ordinarie vård: innebär i den här studien, vård med endast lite eller ingen information eller 

behandling för rökavvänjning.   

Statistiskt signifikant: tillräckligt stor skillnad i resultat, för att risken för att resultatet ska 

bero på slumpen, bedöms som liten (Malmquist, 2004). 

 

2 Metod 
2:1 Design 
Examensarbetet har genomförts som en litteraturöversikt. 

 

2:2 Urval av litteratur 
Vetenskapliga artiklar söktes via databaserna Cinahl och PubMed. Både MeSH-termer och 

fritextsökning har använts, MeSH-termer har även använts som fritextsökning. Funktionen 

Svenska MeSH från Karolinska Institutet har använts för att hitta flera korrekta sökord. 

Manuell sökning har genomförts genom att titta i referenslistor i artiklar hittade genom 

databassökning. Begränsningar angående publiceringsår, Peer Reviewed och fulltext har 

använts. 

 

Inklusionskriterier för artiklarna var att de gav svar på syftet, var skrivna på engelska, 

orginalartiklar och Peer Reviewed, samt var publicerade år 2001 eller senare. 

Exklusionskriterier var artiklar som ej fanns i fulltext, var avgiftsbelagda eller 

litteraturstudier. Artiklar som uppfyller inklusionskriterierna men som inte har medelhög eller 

hög kvalitet utifrån Högskolan Dalarnas modifierade granskningsmallar exkluderades liksom 

artiklar om barn. 

 

Sökorden markerade med [MeSH] har sökts som MeSH-termer via MeSH-databas och övriga 

har sökts som fritext. Dessa sökord har använts enligt kombinationerna i tabellen nedan: 
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MeSH-termer:      

Methods [MeSH],    intervention 

Fritext: 

complementary therapies [MeSH]   surgery 

Smoking     elective surgery 

smoking cessation    smoking intervention 

nursing     preoperative 

Methods     temporarily 

Surgical procedures, elective 

 

2:2:1 Tabell 1 Sökstrategi   
Databas Sökord Antal träffar Antal lästa  

Abstrakt 

Antal artiklar 

använda  

i resultatet  

Pubmed Smoking cessation 

Limit: publicerat 20000101-20111101 

AND elective surgery 

Limit: fulltext  

22685 

16471 

59 

13 

0 

0 

0 

3 

 

 

 

0 

Pubmed  Surgical procedures, elective 

AND smoking cessation 

Limit: last 10 years 

 

38 

31 

 

0 

4 

 

 

0 

Cinahl Smoking cessation 

AND surgery 

AND Elective sugery 

10216 

266 

21 

0 

0 

9 

 

 

4 

Pubmed  Smoking cessation 

AND methods 

AND elective surgery 

22689 

11566 

34 

0 

0 

4 

 

 

0 

Pubmed Smoking cessation 

AND nursing 

AND elective surgery 

22694 

1303 

2 

0 

0 

1 

 

 

1 

Cinahl Complementary Therapies 

AND smoking 

4680 

20 

0 

2 

 

0 

Cinahl Smoking intervention 

AND elective surgery 

2768 

11 

0 

2 

 

0 

Pubmed Smoking cessation 

AND elective surgery 

Limit: last 10 years  

Free full text 

22694 

68 

55 

12 

0 

0 

0 

3 

 

 

 

1 



Elisabet Holman 

 8 

Pubmed Complementary Therapies 

AND smoking 

AND preoperative 

153119 

1016 

8 

0 

0 

2 

 

 

0 

Cinahl Smoking intervention 

AND methods 

AND surgery 

2611 

1129 

65 

0 

0 

10 

 

 

3 

Cinahl Smoking intervention 

AND temporarily 

Limits: Peer reviewed 

2611 

5 

0 

1 

 

0 

Pubmed Smoking cessation [MeSH] 

AND surgical procedures, elective [MeSH] 

 

18 

 

0 

 

0 

Pubmed Methods[MeSH] OR complementary therapies [MeSH] 

AND smoking cessation [MeSH] 

AND nursing 

Limits: last 10 years 

 

1106 

56 

43 

 

0 

0 

1 

 

 

 

1 

Pubmed Smoking cessation elective surgery 

Limits: last 10 years 

55 2 0 

 

2:3 Kvalitetsvärdering  
För att bedöma artiklarna kvalitet lästes de igenom och bedömdes efter det utifrån Högskolan 

Dalarnas modifierade granskningsmallar för kvantitativa artiklar, se bilaga 1. Varje fråga som 

kunde besvaras med ja gav 1 poäng och nej gav 0 poäng. Artiklar med låg kvalitet 

exkluderades innan sammanställningen. Artiklarnas kvalitetsgrad noterades i tabellen Utfall 

(bilaga 2). 

Lägre än 60 % ja-svar visar på låg kvalitet 

60-80 % ja-svar visar på medelgod kvalitet 

Högre än 80 % ja-svar visar på hög kvalitet.  

 

2:4 Tillvägagångssätt  
Sökorden sattes ihop i lämpliga kombinationer för att få sökresultat som ger svar på syftet. 

Titlarna lästes och för de som uppfattades som relevanta lästes även abstraktet. De artiklar 

med abstrakt som uppfattades ge svar på syftet skrevs ut. De olika sökningarna och antalet 

lästa abstrakt noterades i en tabell. När artiklar uppfattas som relevanta men inte finns 

tillgänglig i fulltext, har titeln skrivits in i sökmotorn Google eller sökts efter i tidskriften som 

publicerat den för att ändå försöka få fram den i fulltext. De utskrivna artiklarna lästes igenom 

och utifrån mallarna för granskning av kvantitativa artiklar bedömdes deras kvalitet. Delarna 
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av artiklarna som passar in i studiens syfte samanställdes under rubriken resultat. Resultat och 

tillvägagångssätt diskuterades under rubriken diskussion. 

 
2:5 Analys 
Artiklarna lästes igenom och artiklarnas syfte, rökavvänjningsmetod och 

rökavvänjningsresultat ströks under. En tabell där författare, årtal, ursprungsland, syfte, urval, 

datainsamlingsmetod och kvalitet sammanställdes. Artiklarnas rökavvänjningsmetod delades 

in under olika underrubriker utifrån om de baserades på rådgivning, läkemedel eller en 

kombination av dessa. Artiklar som inte passade in under någon av dessa rubriker noterades 

under underrubriken andra metoder. Hur effektiva rökavvänjningsmetoderna var redovisas 

efter sammanställningen av respektive artikel, med undantag för de artiklar som inte 

redovisade den typ av resultat. De artiklar som ingår i studien presenteras i en tabell, bilaga 2. 

 

2:6 Forskningsetiska aspekter 
Artiklarna skall ha ett etiskt godkännande eller har ett etiskt resonemang. Artiklar som 

saknade detta har exkluderats ur sammanställningen. Objektivitet gentemot de olika 

studierna/metoderna har eftersträvats och plagiering har ej förekommit.  

 

3 Resultat 
Studien består av tio vetenskapliga artiklar. Av dessa är åtta stycken kvantitativa 

randomiserade kontrollerade studier, en randomiserad experimentell studie samt en explorativ 

prospektiv studie. De olika metoderna som använts i studierna kommer att redovisas, samt hur 

stor andel av deltagarna som slutat röka, eller i vissa fall minskat sin konsumtion. De olika 

metoderna kommer att delas in under olika rubriker efter olika typer av 

rökavvänjningsmetoder. Artiklarna härstammar från Storbritannien, Australien, Kanada, 

Sverige, Danmark, USA och Taiwan. 

 

3:1 Rådgivning 
3:1:1 Hälsoutbildning 
McHugh et al. (2001) har genom väntelistan till bypass operation funnit deltagare till sin 

studie. Olika beteendeorsakade riskfaktorer, som rökning, bristande fysisk aktivitet, 

ohälsosamt näringsintag och stort alkoholintag, var aktuella för hälsoutbildningen. Studien 

baserades på ett samarbete mellan patientens ordinarie vårdgivare och studiens sjuksköterska, 



Elisabet Holman 

 10 

där patienten erbjöds hälsoutbildning för att minska sina hälsorisker inför operation och om 

någon medicinsk behandling behövdes hänvisades patienterna till sin ordinarie vårdgivare. 

Patienterna som fick hälsoutbildning blev uppmanade att identifiera positiva och negativa 

sidor med att ändra livsstilen. Genom att uppmuntra positiva saker stöttades patienter att 

ändra sin livsstil till ett mer hälsosamt beteende. Rådgivningstillfällena anpassades 

individuellt för att passa varje patients behov. 

 

Av de rökande patienterna slutade 25 % röka, i kontrollgruppen slutade 2 % röka. Andelen 

patienter som rökte minskade med 25 % -enheter för gruppen som fick utbildning jämfört 

med 2 % -enheter för gruppen som fick ordinarie vård (McHugh et al., 2001). 

3:1:1:1 Effektivitet av hälsoutbildning 

 
3:2 Läkemedel 
3:2:1 Nikotinplåster 
Warner et al. (2005) undersökte i sin studie hur nikotinersättning, i form av nikotinplåster, 

påverkar patientens rökbeteende under en perioperativ period. Två grupper jämfördes, där den 

ena gruppen fick nikotinplåster och den andra gruppen fick placeboplåster. Studiedeltagarna 

fick ingen rökavvänjningsrådgivning eller liknande utan enbart plåstren. Information till 

studien om sjukdomar och livssituation hämtades från deltagarnas journal. De fick svara på 

frågor om rökvanor och hur motiverade de är att sluta röka. Styrkan på nikotinplåstret 

bestämdes utifrån deltagarnas cigarettkonsumtion. Patienterna blev bedömda två gånger 

preoperativt, en gång på förundersökningen och en gång på operationsdagen, och vid 

bedömningen fick patienten berätta hur deras rökvanor varit sedan förra bedömningen. 

Postoperativt bedömdes deltagarna efter 2, 3, 8, 30 och 180 dagar från operationen. 

Bedömningen skedde på sjukhuset för dem som var kvar där, eller via telefon.  

 

Under sjukhusvistelsen var 99 % av alla deltagarna rökfria. Efter en månad och efter sex 

månader fanns ingen signifikant skillnad mellan grupperna i hur många som fortfarande var 

rökfria (29 % i nikotingruppen och 25 % i placebogruppen efter en månad, 9 % i 

nikotingruppen och 15 % i placebogruppen efter sex månader) men de som fick nikotinplåster 

hade en viss tendens att vänta längre innan de började röka igen. Nikotinplåster var 

effektivare hos patienter som hade en vårdtid på mindre än tre dagar efter operationen. Båda 

grupperna minskade sin dagliga cigarettkonsumtion jämfört med innan operationen, men de 

3:2:1:1 Effekt av nikotinplåster 
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med nikotinplåster hade en större procentuell minskning. Efter sex månader hade båda 

grupperna fortfarande minskat sin konsumtion jämfört med innan studien men det fanns inte 

längre någon signifikant skillnad mellan grupperna (Warner et al., 2005).  

 

3:2:2 Bupropion 
Myles, Leslie, Angliss, Mezzavia och Lee (2004) studerade hur väl läkemedlet bupropion kan 

hjälpa patienter, som ska genomgå en elektiv operation, att sluta röka. Bupropion är ett 

läkemedel som används mot depression och mot nikotinberoende. Beräknad tid för operation 

var mellan åtta och fjorton veckor framåt i tiden. Deltagarna delades in i två grupper där den 

ena gruppen fick det aktiva läkemedlet och den andra gruppen fick placebo som 

utseendemässigt inte gick att skilja från det aktiva läkemedlet. De första tre dagarna intog 

deltagarna en dos dagligen (150mg) och resterande tid, sju veckor, av studien intog de två 

doser dagligen (300mg). Deltagarna fick information om riskerna med rökning och särskilt de 

ökade risker i samband med narkos och operation. De rekommenderades sedan att sluta röka 

samt erhöll en broschyr om rökning och anestesi. Deltagarnas rökvanor samlades in och en 

kolmonoxidmätning av utandningsluft gjordes för att bekräfta detta.  

 

Tre veckor in i studien hade 38 % av deltagarna i läkemedelsgruppen slutat röka och 9 % i 

placebogruppen, vilket var en signifikant skillnad. Efter sex veckor var det 25 % i 

läkemedelsgruppen och 9 % i placebogruppen vilket inte var en signifikant skillnad. Sex 

månader efter operationen var 13 % i läkemedelsgruppen och 5 % i placebogruppen rökfria, 

vilket inte var en signifikant skillnad. Bortfall i studien gjorde att det vid studiens slut var 58 

% av deltagarna kvar i läkemedelsgruppen och 35 % kvar i placebogruppen (Myles et al. 

2004). 

3:2:2:1 Effekt av bupropion 

 
3:3 Kombinerade metoder 
3:3:1 Hänvisas till program för rökavvänjning 

Tønnesen et al. (2010) undersökte i hur stor utsträckning allmänläkare hänvisade rökande 

patienter till program för rökavvänjning, när patienterna remitterades till elektiv operation. 

Studien var inte inriktad på att undersöka hur många av patienterna som slutade röka utan hur 

fler av de rökande patienterna skulle få stöd i att sluta röka inför sin operation. Programmet 

erbjöds av sjukhusets rökavvänjningsklinik. Kliniken kontaktade patienten och samlade in 

information om patientens tidigare livsstil och rökvanor/beroende. Patienten fick rådgivning 
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och stöd som motiverar till rökstopp samt rökavvänjningsprogram under sex veckor, fem 

gånger som var 20 minuter långa. Dessa skedde individuellt eller i grupp och deltagarna fick 

nikotinersättningsprodukter gratis. Tidpunkten för programmets start anpassades efter 

patientens planerade operationsdatum och patienterna följs upp efter att operationen ägt rum.   

 

Artikeln redovisade inte hur stor andel av patienterna som slutat röka då studien hade som 

syfte att utvärdera nya riktlinjer för hur läkare ska hänvisa rökande patienter till programmet 

för rökavvänjning. Innan studien hade ingen patient blivit hänvisad till 

rökavvänjningsprogrammet men efter studien hade en mindre ökning skett och 10 % av 

patienterna hade blivit hänvisade dit. Ingen av patienterna som blev hänvisade till 

programmet tackade nej till det (Tønnesen et al., 2010). 

3:3:1:1 Effektivitet på andel patienter som hänvisas till program för rökavvänjning 

 

3:3:2 Sluta-röka-linjen 
Warner et al. (2011) skriver att sluta-röka-linjer används för lite. De undersökte om det blev 

lättare för personer att ringa sluta-röka-linjen om deras läkare rekommenderade dem att inte 

röka före och efter operation. De undersökte också skillnaden i hur många som slutade röka 

beroende på om de fick hjälp av sluta-röka-linjen jämfört med om de fick 

rökavvänjningshjälp med hjälp av en kort standardiserad metod. Första gruppen patienter blev 

rekommenderade att sluta röka så långt innan till så långt efter operationen som möjligt, och 

att det var särskilt viktigt att inte röka på operationsdagen. De fick information om vad sluta-

röka-linjen kan hjälpa till med, samt att en broschyr om sluta-röka-linjen och ett 

telefonnummer dit. De fick erbjudande om att bli ”remitterade” via fax till sluta-röka-linjen 

som då kontaktade patienten. För att det ska ha någon effekt att remittera en patient till sluta-

röka-linjen behöver patienten vara införstådd i hur det går till för att patienten ska vara 

motiverad till att ta emot hjälpen. Den andra gruppen, kontrollgruppen, fick den 

standardiserade metoden, där de rekommenderades att sluta röka och blev informerade om 

fördelarna med rökstopp för att minska risken för komplikationer. De fick tips om 

tillvägagångssätt vid rökstopp samt en broschyr med informationen och nummer till sluta-

röka-linjen. Denna grupp fick ingen mer beskrivning av hjälpen som kunde fås från denna 

tjänst än det som stod i broschyren. Sluta-röka-linjen kunde erbjuda kostnadsfria 

nikotinersättningspreparat för deltagare, från båda grupperna, som ringde dit.  
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Det var fler från gruppen som fick mer information som tog kontakt med sluta-röka-linjen. 

16,8 % i sluta-röka-linjen-gruppen ville bli remitterade till sluta-röka-linjen som då ringde 

upp deltagaren. På operationsdagen var det ingen skillnad mellan grupperna i hur lång tid som 

gått sedan senaste cigaretten röktes. 4 % i sluta-röka-linjen-gruppen och 0 % i 

kontrollgruppen hade fått rådgivning från sluta-röka-linjen innan operationen. Dock var 

medellängden mellan preoperativ bedömning och operation en dag. Efter 30 dagar meddelade 

14,8 % i sluta-röka-linjen-gruppen och 1,3 % i kontrollgruppen, att de erhållit rådgivning från 

sluta-röka-linjen. När 90 dagar gått sedan operationen hade 19,5 % i sluta-röka-linjen-

gruppen och 2,6 % i kontrollgruppen använt sig av sluta-röka-linjen enligt patienterna själva. 

Av dem som ringt sluta-röka-linjen var det något fler som gjort rökstopp eller inte rökt den 

senaste veckan än av dem som inte ringt dit. Denna skillnad var dock inte statistiskt 

signifikant (Warner et al., 2011). 

3:3:2:1 Effekt av hänvisning till sluta-röka-linjen 

 

3:3:3 Motiverande samtal och nikotinersättning 
Thomsen et al. (2010) undersökte om patienter blev hjälpta att göra rökuppehåll två dagar 

innan till tio dagar efter bröstcanceroperation genom att få en kort rökavvänjnings åtgärd 

några dagar innan operation. Åtgärden bestod av ett tillfälle med motiverande samtal 45-90 

minuter som utfördes av utbildad personal, som kompletterades med 

nikotinersättningspreparat utifrån patientens önskemål. Kontrollgruppen fick ordinarie 

preoperativ information som innehöll begränsat eller ingen information om rökningens 

perioperativa risker. Deltagarna rapporterade själva dagligen om de rökte eller inte från två 

dagar innan till tio dagar efter operationen, genom att fylla i en rök-dagbok. Efter tio dagar, en 

månad, tre månader, sex månader och ett år kontaktades deltagarna genom ”anonyma” 

telefonsamtal för att undersöka rökavvänjningens långtidseffekt. 

 

I åtgärdsgruppen var 28 % av patienterna och i kontrollgruppen 11 % av patienterna rökfria 

två dagar innan till tio dagar efter operation vilket var en signifikant skillnad. Ett år efter 

operationen hade skillnaden i rökfrihet mellan grupperna minskat, 13 % i åtgärdsgruppen och 

9 % i kontrollgruppen (Thomsen et al., 2010). 

3:3:3:1 Effekt på motiverande samtal och nikotinersättning  
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3:3:4 Information, stöd och nikotinersättning 
I Ratner et al. (2004) studie medverkade sjuksköterskor som utbildats på 

rökavvänjningsrådgivning för att undersöka hur effektiv denna metod var för att hjälpa 

rökande patienter att inte röka inför sin elektiva operation och helst förbli långsiktigt rökfria. 

Kontrollgruppen fick ordinarie information som alltid förekommer vid den preoperativa 

bedömningen. 

Patienterna i åtgärdsgruppen fick hjälp med:  

– att sätta datum för rökstopp 

– information om hur de bäst går tillväga vid rökstopp  

– information om risker med rökning inför operation  

– hur de kan hantera röksug 

– rekommendation att inte röka minst ett dygn innan operationen  

– tips att ta hjälp av sina anhöriga 

– information om nikotinersättningsprodukter  

– ett telefonnummer de kunde ringa för mer hjälp och stöd 

 

Alla deltagare besöktes efter operationen och uppmuntrades att fortsätta sitt rökuppehåll så 

länge som möjligt. Åtgärdsgruppen blev uppringda med vissa intervall, och fick fortsatt stöd 

för att fortsätta rökuppehållet, till fyra månader efter operation. Patienterna meddelade själva 

om de rökte eller inte vid de olika uppföljningarna, samt att en analys av kotinin gjordes med 

en urinsticka som patienterna skickade med posten till forskarna enligt instruktioner de fått 

(Ratner et al., 2004).  

 

Rökuppehåll i minst 24 timmar innan operation förekom hos 73 % av deltagarna i 

åtgärdsgruppen och 53 % i kontrollgruppen. Fler i åtgärdsgruppen minskade sin rökning även 

om de inte slutade helt, jämfört med kontrollgruppen. Efter sex månader var 31,2 % i 

åtgärdsgruppen och 20,2 % i kontrollgruppen fortfarande rökfria. Det var ingen signifikant 

skillnad mellan grupperna efter tolv månader, 27,2 % i åtgärdsgruppen respektive 26,1 % i 

kontrollgruppen (Ratner et al., 2004). 

3:3:4:1 Effekt av information, stöd och nikotinersättning 

 

3:3:5 Regelbunden rådgivning och nikotinersättning 

Vilken effekt en rökavvänjningsstudie har, som börjar fyra veckor innan och slutar fyra 

veckor efter operation, har Sadr Azodi et al. (2009) studerat. Målet var att deltagarna skulle 
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vara rökfria minst tre veckor innan till fyra veckor efter operationen. Behandlingsgruppen fick 

rådgivning en gång i veckan genom möte eller telefonsamtal med en sjuksköterska som är 

utbildad på rökavvänjning. Deltagarna i behandlingsgruppen blev även erbjudna gratis 

nikotinersättning och fick telefonnumret till sluta-röka-linjen. I behandlingsgruppen noterades 

rökstatus varje vecka i samband med rådgivningen och alla deltagare fyllde i ett frågeformulär 

om sina rökvanor samt att kolmonoxidhalten i utandningsluften mättes vid återbesök två till 

tre veckor efter operationen. Efter tolv månader gjordes en mätning av långtidseffekten av 

studien genom att ett frågeformulär skickades till deltagarna eller att de kontaktades via 

telefon. 85.4% av deltagarna i behandlingsgruppen använde nikotinersättning. 

Kontrollgruppen fick ordinarie vård.  

 

I behandlingsgruppen var 40 % rökfria, och i kontrollgruppen var 2 % rökfria från tre veckor 

innan till fyra veckor efter operation vilket var en statistiskt signifikant skillnad. Ett år efter 

operation var 35 % i behandlingsgruppen och 17 % i kontrollgruppen rökfria vilket var en 

statistiskt signifikant skillnad (Sadr Azodi et al., 2009). 

3:3:5:1 Effektivitet av regelbunden rådgivning och nikotinersättning 

 

3:3:6 Mångfacetterad rökavvänjning med interaktivt dataprogram 
En studie genomförd av Wolfenden et al. (2005) undersökte om en databaserad 

rökavvänjningsmetod för patienter och extra rökavvänjningsutbildning till sjuksköterskor 

leder till att patienter får mer hjälp att sluta röka. Studien var inte fokuserad på att undersöka 

hur många som slutade röka utan hur många som fick adekvat rådgivning och läkemedel 

utskrivna samt hur detta kan ökas för att fler ska få rätt hjälp. Studien undersökte även om fler 

patienter fick nikotinersättning utskrivet om de genomgått det interaktiva dataprogrammet än 

om de inte gjort det. De hjälpinsatser som studien fokuserar på är en kort rekommendation att 

sluta röka från sjuksköterskan och en kort rekommendation från narkosläkaren samt att 

patienten ska erbjudas preoperativ och postoperativ nikotinersättning. Behandlingsgruppen 

fick genomgå ett interaktivt dataprogram konstruerat för att stödja patienten vid 

rökavvänjning. Det innehåller rådgivning för beteendeförändring, preoperativ 

nikotinersättning, recept på postoperativ nikotinersättning samt individuellt anpassat 

självhjälpsmaterial i ett interaktivt dataprogram. Kontrollgruppen fick rådgivning om 

rökavvänjning om sjukvårdspersonalen tog initiativ till det.  
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79 % i behandlingsgruppen och 47 % i kontrollgruppen meddelar att sjuksköterska gett kort 

rekommendation att sluta röka. 

3:3:6:1 Effekt av mångfacetterad rökavvänjning med interaktivt dataprogram 

60 % i behandlingsgruppen och 39 % i kontrollgruppen meddelar att narkosläkaren gett kort 

rekommendation att sluta röka. 

82 % i behandlingsgruppen och 8 % i kontrollgruppen meddelar att de blivit erbjudna 

preoperativ nikotinersättning. 

86 % i behandlingsgruppen och 0 % i kontrollgruppen har fått postoperativ nikotinersättning 

utskriven enligt patienternas journal (Wolfenden et al., 2005). 

 
3:4 Annan metod 
3:4:1 Akupunktstimulering 
Yeh, Chang, Chu och Chen (2009) har studerat på om stimulering av akupukter på öronen kan 

hjälpa patienter att sluta röka. 59 friska rökande personer delades slumpmässigt in i två 

grupper, som båda fick samma typ av lågfrekvent elektrisk akupunkturstimulering under den 

sex veckor långa studieperioden. Första gruppen fick stimulering av fem vanligt 

förekommande punkter vid rökavvänjning och en sluta röka punkt. Den andra gruppen fick 

stimulering fem millimeter ifrån dessa punkter. Denna stimulering användes tjugo minuter en 

gång i veckan. En metod som gick ut på att lägga en sorts frön på dessa punkter och trycka på 

dessa en minut åt gången tre till fem gånger om dagen användes också. Kotininhalten och 

kolmonoxidhalten i utandningsluft mättes.  

 

Den dagliga cigarettkonsumtionen minskade signifikant i båda grupperna men ingen 

signifikant skillnad sågs mellan grupperna. För att bevisa att deltagare slutat röka användes 

kotinin-halten under 100ng/ml som bevis för att personen inte rökte, i gruppen som fick 

stimulering på punkterna hade 13,3 % av deltagarna under denna nivå, och i gruppen som fick 

stimulering bredvid punkterna var det 13,7 % som hade lägre nivå. Detta visade ingen 

signifikant skillnad (Yeh et al., 2009). 

3:4:1 Effekt av akupunktstimulering 
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4 Diskussion 
4:1 Sammanfattning av huvudresultat 
För att hjälpa en patient som ska genomgå en elektiv operation att sluta röka kan 

sjukvårdspersonal erbjuda patienten utbildning om hälsosam livsstil, 

nikotinersättningspreparat, motiverande samtal, rådgivning med hjälp att planera sin 

rökavvänjning den närmsta tiden och uppmuntring, regelbunden rådgivning från 

sjuksköterska via besök eller telefonsamtal, och läkemedel som bupropion. Dessa metoder 

gav en signifikant effekt på rökavvänjning jämfört med kontrollgrupper och grupper som 

behandlats med placebopreparat.  

 

Behandling med Bupropion (Myles et al. 2004) gav de första veckorna en signifikant skillnad 

men effekten hade avtagit innan operationen ägt rum. Medverkande studier vars syfte var att 

öka sjukvårdens initiativ till att använda olika metoder, handlar om att hänvisa patienter till 

program för rökavvänjning, kontakt med sluta-röka-linjen och rökavvänjning med interaktivt 

dataprogram (Tønnesen et al., 2010; Warner et al., 2011; Wolfenden et al., 2005). Efter att 

studierna genomförts var det fler patienter som fick kontakt med dessa tjänster än innan 

studierna. En liten ökning åstadkoms i att få läkare att hänvisa patienter till program för 

rökavvänjning (Tønnesen et al., 2010). Fler patienter fick kontakt med sluta-röka-linjen men 

ingen signifikant ökning av patienter som slutar röka (Warner et al., 2011). Dataprogrammet 

resulterade i att patienterna fick mer information och erbjudande om hjälp än de som inte 

genomgick programmet (Wolfenden et al., 2005). Akupunktstimulering, enligt Yeh et al., 

(2009) metod, har ingen signifikant effekt vid rökavvänjning. 

 

4:2 Resultatdiskussion 
4:2:1 Vilka metoder finns? 
Det ingår i sjuksköterskans uppgifter att uppmärksamma och förebygga hälsorisker 

(Socialstyrelsen, 2005) och för att på bästa sätt genomföra detta ska patienten tillfrågas hur 

den tror att den kan sluta röka vilket kan underlätta för patienten (Berntzen & Skaug, 2006). I 

artiklarna tas olika metoder upp och eftersom människor är, tänker och känner olika kommer 

det att påverka vilken metod som föredras av den specifika patienten. Metoderna är från olika 

länder och testade på olika typer av patienter vilket resulterar i att de kommer från lite 

varierande kulturer. Uppsatsförfattaren är av uppfattningen att om patienten tror att metoden 

fungerar för den, ökar även följsamheten för rökavvänjningsmetoden.  
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Studierna som sammanställts visar enligt uppsatsförfattaren att rådgivning och uppmuntran är 

viktigt då flera av studierna, som resulterat i signifikanta skillnader, behandlar detta. 

Studiernas resultat visar att flertalet patienter behöver hjälp och stöd för att lyckas sluta röka, 

även om ett mindre antal av patienterna i grupper med placebo utan stöd eller kontrollgrupper 

som fått ordinarie vård med lite eller ingen information/rådgivning också gjort rökstopp.  

 

Problemen med att patienter inte slutar röka ligger inte bara på patienterna, utan 

sjukvårdspersonal behöver ofta ta initiativ, och hänvisa eller rekommendera patienter att 

genomgå någon form av rökavvänjningsprogram eller annan metod som underlättar 

rökuppehållet. Hälsoutbildning, livsstilsförändringsprogram och sluta-röka-linje är tre olika 

metoder som bygger på att patientens ordinarie vårdgivare, exempelvis läkaren på 

vårdcentralen, urskiljer de patienter som röker och ska opereras. När denna läkare observerat 

riskfaktorn hos patienten hänvisar den patienten vidare till andra som genomför 

rökavvänjningsmetoden (McHugh et al., 2001, Tønnesen et al., 2010, Warner et al., 2011). En 

till vårdgivare tillförs patienten vilket uppsatsförfattaren ser både för- och nackdelar med. 

 

Fördelar kan vara att patienten får en till kontakt att prata med vilket ger fler tillfällen och 

underlättar i de fall patienten upplever att den får bättre kontakt med den ena än med den 

andra. Det ger även fördelen att den nya uppgiften som införs inte läggs på den ordinarie 

vårdgivarens tidigare uppgifter utan utförs av en annan person. Detta gör att 

hälsoutbildningen till exempel inte rationaliseras bort för att vårdpersonalen anser sig ha annat 

de måste göra, utan de utförs av en person som är särskilt tillsatt för uppgiften. En negativ 

aspekt är om patienten besväras av att det är ytterligare en sak som ska planeras in och 

ytterligare en person att träffa. Även om det kan medföra hälsofördelar kan det vara svårt att 

planera in i en för många redan välfylld vardag. 
 

Tønnesen et al., (2010) studieresultat visar dock att det ofta händer att sjukvårdspersonalen 

inte frågar om rökning vilket leder till att färre patienter får den hjälp de behöver. Trots att 

läkarna fick information om faktorer de skulle uppmärksamma för att upptäcka riskpatienter, 

så genomförs det på en allt för liten andel av patienterna. Några läkare angav att de ville ha 

mer information och påminnelser om studien. I studien ville författarna ta reda på anledningar 

till varför läkarna inte frågade patienterna om de rökte och utifrån det hänvisa patienterna till 

livsstilsförändringsprogrammet. Artikelförfattarna sökte därför i litteratur för att identifiera 
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hinder som gjorde att läkarna inte frågade och hänvisade patienterna dit. I diskussionen 

beskrivs att de tagit sig förbi hindren, men då det är så liten andel som blivit remitterade till 

programmet, resonerar artikelförfattarna att hindren kanske inte blev eliminerade av 

tillvägagångssättet i studien. De beskriver även att det kan det bero på bristande tradition för 

allmänläkarna och kirurgerna att samarbeta för att minska riskerna för komplikationer, eller 

att det inte finns någon bra metod för att implementera nya riktlinjer och rutiner (Tønnesen et 

al., 2010).  

 

Nikotinersättning studerades både enskilt och i kombination med olika former av rådgivning 

och stöd. När patienterna fick rådgivning samtidigt förbättrades resultatet, i jämförelse med 

enbart nikotinplåster som inte var mer verksamt än placebo (Thomsen et al. 2010, Ratner et 

al, 2004, Sadr Azodi et al., 2009, Warner et al., 2005). Myles et al., (2004) studerade 

Bupropion vilket till en början gav signifikant effekt, men den avtog redan innan tiden för 

operation. Bortfallet i studien var stort, vilket äventyrar pålitligheten av dess resultat. 

Uppsatsförfattaren får uppfattningen att Bupropion är mer effektivt om behandlingen börjar 

närmare operationen än i studien. Läkemedlet kanske är mer användbart om det kombineras 

med någon form av rådgivning eller stöd. 

 

Rigotti et al., (2000) har konstaterat i sin studie att patienter, 650 rökande individer som 

vårdas på ett sjukhus med rökförbud inomhus, till stor del var rökfria under vårdtiden. 75 % 

av patienterna hade inte rökt under vårdtiden och 25 % var fortfarande rökfria efter en månad. 

Av dessa var det ingen skillnad mellan gruppen som fick kort rådgivning för rökavvänjning 

och gruppen som inte fick stöd vilket tyder på att resultatet beror på rökförbudet.  

 

I Yeh et al., (2009) studie fick behandlingsgrupp och kontrollgrupp behandlingar som var 

snarlika varandra. Resultatet visade endast en mycket liten skillnad mellan grupperna vilket 

kan betyda att skillnaden i tillvägagångssätt inte är tillräckligt stor för att effekterna ska skilja 

sig åt. I båda grupperna hade antalet dagliga cigaretter minskat signifikant.  

 

Enligt Gilljam (2011) orsakar nikotin ett starkt beroende som påverkar människan på flera 

olika plan, både fysiskt, personligt, vanemässigt och socialt. Då är det enligt 

uppsatsförfattaren rimligt att chanserna att lyckas med rökstoppet ökar om stödet består av 

både rådgivning och motivation samt läkemedel som verkar på det rent fysiska beroendet och 

beroendecentrum i hjärnan.  
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Två artiklar som inte redovisar något resultat i hur många som slutat röka togs med i arbetet 

för att de visar metoder för rökavvänjning, i enlighet med detta arbetets syfte. Dessa två 

artiklar var inriktade på att undersöka om gjorde sin del av arbetet för att metoden skulle 

kunna användas, till exempel om läkarna ställde frågor om patientens rökvanor för att få reda 

på vilka patienter som var i behov att hänvisas till rökavvänjningsprogram och om patienterna 

fick den information och läkemedel för rökavvänjning utskrivet som underlättar rökstoppet 

för många. De visar hur användningen av metoden kan ökas men inte hur effektiv den är. 

 
4:3 Metoddiskussion 

Enligt Polit & Beck (2008) är CINAHL en mycket användbar databas för sjuksköterskor då 

den innehåller tidskrifter om hälsa och omvårdnad från hela världen. Funktionen för att 

begränsa sökningen till artiklar mellan specifika år och artiklar som är Peer Reviewed kan 

minska antalet träffar och då enklare att sortera ut det som är relevant för just denna studie.  

4:3:1 Relevans av valda databaser 

Pubmed söker i databasen MEDLINE som täcker ca 5000 tidskrifter inom hälsa, omvårdnad 

och medicin (Polit & Beck, 2008). Detta gör att åtgärder som genomföras av olika 

yrkeskategorier inom vårdpersonalen kan hittas i databasen. Uppsatsförfattaren anser att 

CINAHL och Pubmed kan komplettera varandra bra då CINAHL är inriktad på omvårdnad 

och då ger omvårdnadsmetoder och Pubmed även kan visa medicinska metoder för 

rökavvänjning.  

 

Av de artiklar som uppfattades som relevanta för arbetet var flera artiklar inriktade på 

rådgivning och nikotinersättning. Att det var flera artiklar med snarlik inriktning kan bero på 

olika saker. Det kan till exempel vara så att tidigare forskning har visat att det är den bästa 

inriktningen vid rökavvänjning. Alternativt så finns det inte så många olika utforskade 

områden. En annan anledning kan även vara att uppsatsförfattaren inte har använt de mest 

optimala sökorden eller kombinationerna, att det finns andra sökord som ger andra resultat 

som stämmer med syftet. Artiklar har sökts med både MeSH-termer och fritextord. Då 

MeSH-termer är kontrollerade och framtagna för att vara korrekta för området, är 

sannolikheten för att få relevanta träffar större. 

4:3:2 Relevans av valda sökord 
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Inklusions- och exklusionskriterier är till för att specificera vad som ska undersökas i studien, 

vad den ska handla om (Polit & Beck, 2008). Inkusionskriteriet att artikeln ska vara 

publicerad efter 2001 är för att få fram den senaste forskningen. Analysen kan ha påverkats av 

att artiklarna är skrivna engelska vilket är ett språk uppsatsförfattaren inte behärskar fullt ut då 

modersmålet inte är engelska. Användandet av orginalartiklar är för att få 

förstahandsinformation, då till exempel systematiska litteraturstudier är sekundärkällor vilket 

gör att informationen är tolkad av ytterligare en person vilket leder till att risken för fel och 

missuppfattningar ökar. Att artikeln ska vara Peer Reviewed är en kvalitetssäkring, då artikeln 

är granskad och godkänd innan den publicerades. Resultatet kan ha begränsats något av 

exklusionskriteriet för avgiftsbelagda artiklar och de artiklar som ej fanns tillgängliga i 

fulltext, i och med att dessa kan ha passat med syftet men att de ej var lika lättillgängliga. 

Begränsningen endast fria artiklar i fulltext användes i två sökningar, men då det kan sålla 

bort artiklar som går att få fram i fulltext på andra sätt, till exempel att söka i sökmotorn 

Google eller i tidskriften där artikeln är publicerad, användes det inte mera. Arbetet skulle 

handla om vuxna varför studier om barn valdes bort. Den första sökningen begränsades till 

artiklar från år 2000 för att minska antalet träffar, artiklar publicerade före 2001 exkluderas 

utifrån exklusionskriterierna.  

4:3:3 Relevans av valda inklusions- och exklusionskriterier 

 

Artiklarna lästes både när tabellen över utfallet skulle skrivas och när resultatet skulle 

sammanställas, för att få en tydligare uppfattning av vad de handlade om. Förkunskaper 

skiljer sig mellan människor vilket påverkar resultatet. Uppsatsförfattaren har eftersträvat att 

inte lägga in egna värderingar i detta arbete men då uppsatsen endast har en författare har 

ingen annan kommit med sin uppfattning om artiklarna vilket kan ha påverkat analysen. Dock 

har det granskats av handledare och opponerats på av andra studenter. I bilaga 2 presenteras 

studierna i en tabell, där viss svårighet uppstod att fylla i datainsamlingsmetod då detta är 

bristfälligt beskrivet i flertalet av artiklarna.  

4:3:4 Analysmetodens betydelse för resultatet 

 

Av de tio artiklarna som inkluderats i uppsatsen kommer en från Storbritannien, två från 

Australien, en från Kanada, en från Sverige, två från Danmark, två från USA, och en från 

Taiwan. Uppsatsförfattaren resonerar att olika metoder har olika effekt i olika kulturer för att 

människor påverkas av den kultur de lever i. Kulturen påverkar vanor och vad majoriteten av 

4:3:5 Artiklarnas kulturella hemvist 
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människor tror fungerar. Av de länder som artiklarna härstammar ifrån är de flesta 

industriländer och uppsatsförfattaren uppfattar att kulturen inte skiljer sig på det övergripande 

planet, men eftersom ländernas befolkning består av olika människor som lever skilda från 

varandra är kulturerna inte identiska. Ett möjligt undantag från denna likhet mellan kulturerna 

är Taiwan, då metoden som används i artikeln därifrån känns något främmande i Sverige, den 

förekommer men är inte lika vanlig inom den offentliga sjukvården som de andra metoderna 

som tas upp. 

 

Det är flera studier som undersökt liknande saker och kommit fram till liknande svar, som att 

olika typer att utbildning om hälsa, motiverande samtal, hjälp att planera inför rökstoppet och 

nikotinersättning har fungerat i dessa studier. Uppsatsförfattaren har uppfattningen att 

rådgivning, utbildning, sluta-röka-linjen, motiverande samtal och liknande, eventuellt i 

kombination med nikotinersättning eller läkemedel är användbart i svensk sjukvård då 

metoderna är kända och används här. Stimulering av akupunkter gav inga tydliga resultat på 

att det fungerade och är inte så känt i Sverige vilket ger en mer begränsat användbarhet enligt 

uppsatsförfattaren.  

4:3:6 Resultatets trovärdighet och möjliga överförbarhet  

 

Yeh et al., (2009) studie är inte genomförd på samma typ av patienter men bygger på att det 

finns tid för behandlingen, vilket det ofta gör inför elektiva operationer. Thomsen et al. (2010) 

studie som handlade om bröstcancerpatienter konstaterade att det ofta är begränsat med tid 

mellan det att patienten anmäls till operation till att den genomförs men den är planerad så 

viss tid för förberedelse finns. I Myles et al. (2004) studie om bupropion var bortfallet stort 

och resultatet blir då mindre trovärdigt, på grund av att antalet deltagare att jämföra resultatet 

från minskade. 
 
4:4 Konklusion/slutsats 
Utbildning, rådgivning, motiverande samtal och nikotinersättning i kombination med de 

tidigare nämnda ger effekt när patienter ska uppmuntras att sluta röka inför en elektiv 

operation. Kombination av nikotinersättning och olika former av råd och stöd gav förbättrad 

effekt. Sjukvårdspersonal bör därför använda sig av detta för att förbättra vården, minska 

patienters lidande samt undvika förlängd vårdtid och spara pengar. Akupunktstimulering 

enligt Yeh et al. (2009) var inte effektiv och bör därför inte användas. 
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5 Förslag till vidare forskning 
Bupropion: En ny randomiserad kontrollerad studie av Bupropion med syfte att undersöka hur 

effektivt det är när patienter ska sluta röka inför en elektiv operation skulle behövas då det 

stora bortfallet i Myles et al. (2004) äventyrar resultatets trovärdighet. 

 

Akupunktstimulering: En studie om stimulering av akupunkter som jämförs med en annan 

metod (eller ingen metod) med syfte att undersöka om akupunktstimulering har effekt när 

patienter behöver sluta röka inför en operation, då den tidigare studien inte hade en tillräckligt 

tydlig kontrollbehandling.   

 

En kvalitativ studie med syfte att sammanställa vilken information som behöver ingå i 

patientrådgivningen för att maximera effekten.  
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7:1 Bilaga 1 
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7:2 Bilaga 2, Utfall 
Författare        
publiceringsår, 
land 

Syfte Design, 
Datainsamlings- 
metod 

Urvalets storlek Kvalitet 

McHugh, 
Lindsay, Hanlon, 
Hutton, Brown, 
Morrison, 
Wheatley, (2001) 
Storbritannien  

Utvärdera 
effektiviteten av en 
sjuksköterskeledd 
delad vård 
intervention (shared 
care intervention)* 
för patienter på 
väntelistan för 
bypassoperation, för 
att minska 
riskfaktorerna vid 
hjärt-kärl-sjukdomar. 

En randomiserad 
kontrollerad studie 
baserad på 
intervju/frågeformulär 
och kliniska 
undersökningar.   

121 rökande 
patienter (62 i 
testgrupp, 59 i 
kontrollgrupp) som 
står på väntelista för 
elektiv 
bypassoperation. 

Medel  

Myles, Leslie, 
Angliss, 
Mezzavia, Lee, 
(2004) Australien 

Undersöka effekten 
av bupropion för att 
reducera rökning hos 
patienter som väntar 
på elektiv kirurgi.  

En randomiserad 
kontrollerad studie 
baserad på 
telefonsamtal/intervjuer 
och kliniska 
undersökningar.  

47 rökande patienter 
(24 i testgrupp, 23 i 
kontrollgrupp) som 
står på väntelista för 
elektiv operation. 

Hög 
 

Ratner, Johnson, 
Richardson, 
Bottorff, Moffat, 
Mackay, 
Fofonoff, 
Kingsbury, Miller, 
Budz, (2004) 
Kanada  

Undersöka effekten 
av en intervention 
utformad för att 
hjälpa patienter att 
sluta röka före 
operation, vara rökfri 
postoperativt och 
förhoppningsvis nå 
långsiktig rökfrihet. 

En randomiserad 
experimentell studie 
baserad på samtal, 
enkäter och kliniska 
undersökningar. 

237 rökande 
patienter (117 i 
testgrupp, 120 i 
kontrollgrupp) på en 
förundersöknings-
avdelning. 

Hög 

Sadr Azodi, 
Lindström, 
Adami, Tønnesen, 
Nåsell, Gilljam, 
Wladis, (2009) 
Sverige 

Det primära syftet 
var att undersöka den 
kort- och långsiktiga 
effekten av ett 
preoperativt 
rökavvänjnings-
program som börjar 
4 veckor innan och 
slutar 4 veckor efter 
operation.  

En randomiserad 
kontrollerad studie 
baserad på samtal eller 
telefonsamtal, enkäter 
och kliniska 
undersökningar.  

117 rökande 
patienter (55 i 
testgrupp och 62 i 
kontrollgrupp) som 
ska genomgå 
elektiva operation. 

Hög  

Thomsen, 
Tønnesen, 
Okholm, Kroman, 
Maibom, 
Sauerberg, 
Møller, (2010) 
Danmark 

Det primära syftet 
var att undersöka om 
en kort 
rökavvänjnings-
intervention, som 
uppmuntrar patienter 
att sluta röka 2 dagar 
före till 10 dagar 
efter 

Randomiserad 
kontrollerad studie 
baserad på intervjuer, 
”rök-dagböcker”, och 
kliniska 
undersökningar.  

130 rökande 
patienter (65 i 
testgrupp och 65 i 
kontrollgrupp) som 
väntar på 
bröstcanceroperation. 

Medel 
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bröstcanceroperation, 
minskar förekomsten 
av 
behandlingskrävande 
postoperativa 
komplikationer. Det 
sekundära syftet var 
att undersöka den 
perioperativa och 
långsiktiga effekten 
av rökavvänjning. 

Tønnesen, 
Faurschou, Ralov, 
Mølgaard-
Nielsen, Thomas, 
Backer (2010) 
Danmark 

Utvärdera en ny rutin 
för dagliga rökare 
och skadliga 
alkoholkonsumenter 
som antagits till 
elektiv operation.  

En explorativ 
prospektiv studie som 
baseras på hur många 
rökande patienter som 
allmänläkare remitterar 
till rökavvänjnings-
program. 

47 allmänläkare som 
remitterar patienter 
till elektiv operation. 

Hög 

Warner, Klesges, 
Dale, Offord, 
Schroeder, Shi, 
Vickers, 
Danielson (2011) 
USA 

Utveckla och testa en 
metod för 
rökavvänjning som 
underlättar sluta-
röka-linje-
användande för 
vuxna patienter som 
röker cigaretter och 
är inplanerade för 
elektiv operation. 

Utveckla ny metod 
genom 
semistrukturerade 
intervjuer med en 
grupp patienter och 
läkare. En 
randomiserad 
kontrollerad studie 
baserad på intervjuer 
och kliniska 
undersökningar. 

300 rökande 
patienter (149 i sluta-
röka-linje-grupp,151 
i kontrollgrupp). 

Hög 

Warner, Patten, 
Ames, Offord, 
Schroeder (2005) 
USA 

Syftet var att 
undersöka 
säkerheten, 
försvårande 
omständigheter, 
patienters följsamhet 
med 
nikotinersättning 
under den 
perioperativa fasen 
och hur det påverkar 
det postoperativa 
rökbeteendet hos 
patienter som ska 
genomgå elektiv 
kirurgi. 

En randomiserad, 
dubbel-blind, 
placebokontrollerad 
studie baserad på 
journalgranskning, 
strukturerade intervjuer 
och kliniska 
undersökningar. 

121 rökande 
patienter (59 i 
nikotinplåster-
gruppen, 62 i 
placeboplåster-
gruppen). 

Hög 

Wolfenden, 
Wiggers, Knight, 
Campbell, 
Spigelman, 
Kerridge, Moore 

Bedöma effektivitet, 
acceptans och 
kostnad av en 
mångfacetterad 
rökavvänjningsmetod 

En randomiserad, 
kontrollerad studie 
baserad på databaserat 
frågeformulär och 
journalgranskning. 

210 rökare på 
preoperativ 
bedömning (124 fick 
datoriserat 
stödprogram, 86 i 

Hög 
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(2005) Australien  för att underlätta 
tillhandahållandet av 
omfattande 
rökavvänjning till 
patienterna på en 
preoperativ klinik. 

kontrollgrupp). 

Yeh, Chang, Chu, 
Chen (2009) 
Taiwan 

En randomiserad 
kontrollerad studie 
baserad på intervjuer 
och kliniska 
undersökningar. 

Undersöka om 
stimulering av 
akupunkter har 
någon effekt vid 
rökavvänjning. 

59 friska rökare (30 
fick stimulering på 
akupunkter, 29 fick 
stimulering fem 
millimeter ifrån 
akupunkter) 

Medel  

*ungefärlig betydelse: delad vårdnad, flera vårdgivare som delar ansvaret för en patient. 
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Bilaga 3 
Författardeklaration  
 
 
Uppsatstitel: Hur sjukvårdspersonal kan stödja patienter att sluta röka inför en 
elektiv operation. En litteraturöversikt.
 

  

 
 
Författare till uppsatsen bekräftar att hon/han har bidragit konkret i förberedelsearbete och utformning av uppsatsen.   
 
Påskrift av författare krävs för vart och ett av nedanstående moment. 
 
 
 
Deklaration av medverkan i individuella moment i examensarbetet.         
Namnteckning 
 

1. Bidragit till formulering av forskningsproblem, syfte och 
frågeställningar.  

 
 

 
2. Bidragit till planering och genomförande av metod så att 

forskningsfrågan kan besvaras.  

 
 

 
3. Medverkat i materialinsamling och analys.  

 
 

 
4. Bidragit till presentation, tolkning och diskussion av resultatet.  

 
 

 
Deklarationen lämnas till påseende vid slutseminariet och därefter bilägges den med det 
färdiga examensarbetet inför arkivering.  
 
Ämnesgruppen i september 2011 
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