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SAMMANFATTNING 
 
Bakgrund   
 
Rökning är ett av de största förebyggbara hoten mot folkhälsan i världen. Rökning 
förekommer oftare och minskar inte i samma utsträckning bland personer med psykisk 
ohälsa som i den övriga befolkningen. Personer med psykisk ohälsa drabbas därmed i 
större utsträckning av bland annat hjärt- kärlsjukdom och för tidig död. Åtgärder måste 
vidtas för en mer jämlik och värdebaserad vård där målet är att göra vad som är rätt för 
patienten. 
 
Syfte  
 
Syftet var att beskriva faktorer som har betydelse vid rökavvänjning inom psykiatrisk 
slutenvård. 
 
Metod  
 
För att besvara syftet utfördes en litteraturöversikt. Datainsamling genomfördes genom 
databassökning i CINAHL, PsycInfo och PubMed med relevanta inklusions- och 
exklusionskriterier. Totalt 17 artiklar analyserades och sammanställdes i en matris för att 
inkluderas i resultatet. Artiklarnas resultat bearbetades till ett för litteraturöversikten 
övergripande resultat. 
 
Resultat 
 
Resultatet redovisades i form av fyra teman: Rökförbud, Personalens attityder, Kunskap 
och Patientens motivation och visar att dessa är faktorer som har betydelse vid 
rökavvänjning inom psykiatrisk slutenvård då de både kan möjliggöra och hindra att 
patienter med psykisk sjukdom lyckas med rökavvänjning. 
 
Slutsats 
 
Patienter inom psykiatrisk slutenvård vill sluta röka men brister gällande 
egenvårdsförmågan hindrar dem från att lyckas med rökavvänjning. Rökförbud kan 
möjliggöra för patienter att ta kontroll över sitt beroende men chansen att lyckas är större 
om de samtidigt görs delaktiga och får stöd av någon som har kunskap om sambandet 
mellan psykisk sjukdom och rökning. Sjuksköterskor inom psykiatrisk slutenvård kan 
stödja patienterna vid rökavvänjning om de har motivation och kunskap vilket de kan få 
genom utbildning.  
 

Nyckelord: Attityder, Delaktighet, Motivation, Psykisk sjukdom, Rökavvänjning 
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INLEDNING 

Vi har intresserat oss för hur sjuksköterskor arbetar med rökavvänjning som en del av det 
sjukdomsförebyggande arbetet eftersom vi vet att rökning är en riskfaktor till flera stora 
folksjukdomar. Under vår verksamhetsförlagda utbildning inom psykiatrisk vård har vi 
observerat att många röker, såväl patienter som personal. I samtal med hälso- och 
sjukvårdspersonalen framgick det att patienternas möjligheter till att få hjälp med 
rökavvänjning var få eller obefintliga. 
 
BAKGRUND 

Rökning är en av de största förändringsbara riskfaktorer som bidrar till fysisk ohälsa och 
för tidig död hos personer med svår psykisk sjukdom (Brown, Kim, Mitchell & Inskip, 
2010). Bland patienter inneliggande för psykiatrisk vård har upp till 80 procent 
rapporterats vara rökare (Benowitz et al, 2009; Lineberry, Allen, Nash & Galardy, 2009). 
Jämfört med den övriga befolkningen drabbas personer med psykisk sjukdom i större 
utsträckning av rökrelaterad sjukdom och död och har i jämförelse en förkortad livslängd 
på 12-15 år (Lawrence, Hancock & Kisley, 2013).  
 
Rökning 

Socialstyrelsen (2011) definierar rökning som ett dagligt rökande, oavsett antal cigaretter. 
Tobaksbruk är ett av de största förebyggbara hoten mot folkhälsan i världen och 
tobaksrökning dödar ungefär sex miljoner människor varje år (World Health Organization 
[WHO], 2016). Kraftigt ökad risk för kardiovaskulär sjukdom, cancer, kronisk 
respiratorisk sjukdom, diabetes och förtidig död föreligger vid rökning och även vid passiv 
rökning (WHO, 2014). Trots dessa väldokumenterade risker med rökning finns också 
betydande positiva kognitiva effekter av rökning och nikotin vilka kan skapa ett 
tobaksberoende. Signifikant positiva effekter har rapporterats gällande finmotorik, 
uppmärksamhetsförmåga och svarslatens, orienteringsförmåga, korttidsminne, och 
arbetsminne (Heishman, Kleykamp & Singelton, 2010). 
 
I Sverige är rökning en av de främsta (näst efter ohälsosamma levnadsvanor, högt 
blodtryck och högt BMI) riskfaktorerna som står för den största andelen av den totala 
sjukdomsbördan (Institute for health metrics and evaluation [IHME], 2016). Tolvtusen 
dödsfall per år beräknas bero på rökning och under perioden 2010-2012 insjuknade 100 
000 personer årligen i rökrelaterade sjukdomar (Socialstyrelsen, 2014a). Trots att rökning 
bland befolkningen i helhet minskat i Sverige under de senaste decennierna och därmed 
dödligheten i de största folksjukdomarna minskat, röker fortfarande var sjunde vuxen. 
Rökning förekommer oftare i socioekonomiskt utsatta grupper och är en bidragande orsak 
till att det också finns skillnader i sjuklighet och dödlighet mellan olika grupper i samhället 
(Folkhälsomyndigheten, 2014). 
 
Psykisk ohälsa och rökning 

Psykisk ohälsa är idag ett av de stora folkhälsoproblemen både i Sverige och 
internationellt. Ungefär 20 procent av den svenska befolkningen i arbetsför ålder drabbas 
någon gång i livet av psykisk ohälsa (Socialstyrelsen, 2015). De vanligaste tillstånden som 
kräver psykiatrisk behandling är olika typer av depression och ångest, schizofreni, andra 
psykoser och missbruk. Fem till tio procent av befolkningen lider av dessa 
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sjukdomstillstånd och 50 000 personer vårdades i den psykiatriska slutenvården år 2010 
(Socialdepartementet, 2012). Med slutenvård avses enligt Hälso- och sjukvårdslagen 
(Svensk författningssamling [SFS], 1982:763) vård som ges under intagning på sjukhus. 
 
Uppskattningsvis är det upp till 80 procent av de med allvarlig psykisk ohälsa som röker 
(McCreadie, 2003). Dessutom röker de i snitt 23 cigaretter om dagen vilket är mer än 
genomsnittligt (Kelly & McCreadie, 2000). I USA röks nästan hälften av alla rökta 
cigaretter av de med någon psykisk sjukdom, varav de flesta med schizofreni där mellan 
70-85 procent uppskattas röka (Minichino et al., 2013). 
 
En anledning till att så många med psykisk ohälsa röker kan vara de positiva effekterna 
såsom upplevelsen av lindring av de psykiatriska symtomen med nikotinets och 
dopaminets inverkan (Robson & Gray, 2007). Hos patienter med schizofreni kan rökning 
hjälpa till att skärpa den kognitiva funktionen, arbetsminnet, den selektiva  
uppmärksamheten och det har också visat sig att rökning ökar den funktionella 
uppkopplingen mellan olika områden i hjärnan som är kopplade till prestanda (Jacobsen, 
D`Souza, Mencl, Pugh, Skudlarski & Krystal, 2004). Flera artiklar (Bidzan, 2007; 
Jacobsen et al, 2004; Winterer, 2010) efterlyser mer forskning kring sambandet mellan 
nikotin och schizofreni, då det framkommer att många patienter med schizofreni använder 
nikotin som en slags självmedicinering.  
 
Rökare som tidigare haft depression och som slutar röka löper en ökad risk att falla in i 
depression i samband med rökstopp enligt Glassman, Covey, Stetner och Rivelli (2001). 
Deras studie gjordes med två grupper, en med placebo och en med aktiv medicin och 
visade att depression inträffade hos 43 procent av de som fick placebomedicin i samband 
med rökavvänjning jämfört med 19 procent hos de som fick antidepressiv medicin. 
 
Mellan år 2004 och 2011 minskade inte rökningen bland personer med psykisk ohälsa i 
samma utsträckning som bland personer utan psykisk ohälsa (Lê Cook et al. 2014). Men i 
och med att personer med psykisk ohälsa som röker också löper större risk att insjukna i 
bland annat hjärt- kärlsjukdom ställs krav på att sjukdomsförebyggande åtgärder också 
kommer denna patientgrupp till gagn (Socialstyrelsen, 2014b). Socialstyrelsen (2014b) 
pekar på i en rapport om jämlik vård att de höga dödssiffrorna i ischemisk hjärtsjukdom 
bland personer med psykisk ohälsa tyder på att denna patientgrupp inte får den vård de 
behöver. Socialstyrelsen (2013) konstaterade också i en enkät till landstingen 2012 att 
endast fem procent av de psykiatriska verksamheterna ansåg att patienternas behov av 
sjukdomsförebyggande åtgärder tillgodosågs i tillräcklig omfattning.  
 
Sjukdomsförebyggande åtgärder 

Det växande problemet med för tidig död bland personer med psykisk ohälsa gör att 
åtgärder måste vidtas (Vreland, 2007). Socialstyrelsen (2011) vill med sina nationella 
riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder bland annat stimulera användandet av 
vetenskapligt utvärderade och effektiva åtgärder för de ohälsosamma levnadsvanorna 
tobaksbruk, riskbruk av alkohol, otillräcklig fysisk aktivitet och ohälsosamma matvanor. 
De menar att det är viktigt eftersom dessa levnadsvanor är de som bidrar mest till Sveriges 
totala sjukdomsbörda.  
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Rökavvänjning 
Vuxna som har ett dagligrökande har en påtaglig till mycket påtaglig risk för sjukdom, att 
dö i förtid, samt sänkt livskvalitet. Risken ökar med antalet rökta cigaretter. (Agard, 
Moradi & Allebeck, 2008). Socialstyrelsen (2011) har i sina riktlinjer för 
sjukdomsförebyggande metoder rekommenderat att det skall erbjudas kvalificerat 
rådgivande samtal av hälso- och sjukvårdspersonal till alla patienter som röker dagligen. 
Denna åtgärd är mer tidskrävande, mer extensiv än det rådgivande samtalet och kräver att 
personalen är utbildad i den aktuella metoden. Det krävs också att personal inom hälso- 
och sjukvården i sitt samtal med patienten anpassar dialogen till den enskilda patientens 
förutsättningar så som ålder, hälsa och risknivåer. Samtalet kan också innefatta 
motiverande strategier. I socialstyrelsens (2011) riktlinjer presenteras ett flertal olika 
metoder och teorier som har vetenskaplig grund, däribland Motiverande samtal (MI) och 
Kognitiv beteendeterapi (KBT). Som tillägg till dessa åtgärder finns även beskrivet i 
riktlinjerna proaktiv telefonrådgivning, nikotinläkemedel och särskilda datorprogram där 
patienten själv matar in svar på frågor om rökvanor och motivation till rökstopp. 
Läkemedel såsom Vareniklin och Bupropion kan också användas som tillägg till ovan 
beskrivna metoder.  
 
Värdebaserad vård 
Socialstyrelsen (2013) menar att genom att erbjuda åtgärder i enlighet med 
rekommendationerna utnyttjas hälso- och sjukvårdens resurser effektivt, vilket på längre 
sikt också leder till minskade sjukvårdskostnader. Prochaska, Hall, Delucchi och Hall 
(2014) har också påvisat att införandet av skräddarsydda rökavvänjningsprogram till rökare 
som vårdas för en psykisk sjukdom även förbättrar återhämtningen från den psykiska 
sjukdomen, vilket i sig också resulterar i färre återinläggningar på sjukhus. Att utnyttja 
hälso- och sjukvårdens resurser effektivt är förenligt med vad som benämns en 
värdebaserad vård.  
 
En värdebaserad vård innebär att uppnå en vård som har en högre kvalitet, en ökad 
kostnadseffektivitet och en förbättrad patientsäkerhet. Inom värdebaserad vård ingår ett 
flertal olika komponenter som alla leder till att patienten upplever ett högre värde på sin 
vård och känner sig välinformerad och delaktig. Det bygger på ett samarbete vårdgivare 
emellan och skall med sitt ersättningssystem sporra till att skapa värde snarare än enbart 
produktion/vinst. Personal som är motiverad och trivs är en viktig del i den värdebaserade 
vården (Porter & Tiesberg, 2006). Vårdkonsumenter måste bli mer involverade i sin egen 
hälsa och i sjukvården. Om detta inte sker spelar det inte någon roll hur skicklig läkaren 
eller vårdteamet är för de kommer att misslyckas ändå. Att öka kostnaderna för patienterna 
är inte svaret, det krävs att alla inom sjukvården har ett gemensamt mål, att göra vad som 
är rätt för patienten (Porter, 2009). 
 
Hälsa 

Begreppet hälsa kan definieras på olika sätt. WHOs (2013) definition av hälsa från 1948 
lyder: ”Health is a state of complete physical, mental and social well-being and not merely 
the abssence of disease or infirmity.” Hälsa är, enligt WHO en grundläggande rättighet för 
all befolkning i hela världen oavsett kön, ålder, religion eller funktionsnedsättning. De 
menar bland annat också att hälsa är knutet till upplevelse. Upplevelsen av välbefinnande 
påverkas av erfarenheter och livssituation, drömmar och förväntningar, och är därför alltid 
personlig. Det betyder också att hälsa kan upplevas trots sjukdom eller 
funktionsnedsättning. 
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I litteraturen beskrivs hälsa på flera olika sätt men enkelt sett finns det två sätt att förstå 
begreppet på. Det ena är det naturvetenskapliga där hälsa ses som motsats till sjukdom. Där 
ingår naturvetenskaplig och biomedicinsk vetenskap där det används medicin som verktyg 
för att lindra, bota och se till att hälsan kan återställas. Det humanistiska perspektivet är det 
andra sättet och här framkommer att det finns fler förklaringsmodeller för att beskriva 
hälsa men det gemensamma är att de utgår från ett holistiskt sätt att se på människan och 
dess hälsa (Willman, 2014). 
 
Hälsa ur ett holistiskt perspektiv  
En av de holistiska modellerna är det salutogena synsättet som framförts av Antonovsky 
(1996). Utifrån detta synsätt finns en strävan efter att förbättra människans livskvalitet, 
hälsa och välbefinnande. Han ser hälsa med sin motsats ohälsa och anser att hälsa uppstår 
när människan upplever en känsla av sammanhang (KASAM) där meningsfullhet, 
begriplighet och hanterbarhet är de tre bärande begreppen. Upplever människan att hennes 
handlingar har en meningsfullhet och en tillvaro med sammanhang så känner hon hälsa 
(Willman, 2014). Antonovsky (1996) menar att den salutogena modellen är användbar 
inom sjukvårdens alla områden men speciellt användbar inom det hälsofrämjande arbetet.  
 
Hälsofrämjande arbete 
Det hälsofrämjande arbete som sjuksköterskor utför skall vara en process genom vilken 
individer ges möjlighet att ta kontroll över och förbättra sin egen hälsa, att ta tag i det som 
främst orsakar ohälsa (WHO, 1986). Sjuksköterskan skall uppmuntra patienten till att vara 
delaktig i sin egen situation och ta ansvar för och kunna förbättra sin hälsa, med stöd och 
uppmuntran från denne. Det är av vikt att sjuksköterskan utgår från patientens motivation 
och kan utforma en strategi utifrån dennes personliga förutsättningar (Svensk 
sjuksköterskeförening, 2016). Tengland (2010) ställer sig frågan, i sin studie, om 
sjuksköterskan kan främja hälsa utan att förebygga sjukdom och tvärtom. Även om 
hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande är två olika begrepp så går de hand i hand och 
då skillnaden mellan de båda är liten, är det ännu svårare att separera dem i klinisk 
verksamhet. 
 
Sjuksköterskans ansvar 

Enligt Hälso- och sjukvårdslagen (SFS, 1982:763), ska hälso- och sjukvården arbeta för att 
förebygga ohälsa. Målet är en god hälsa och en vård på lika villkor för hela befolkningen. 
Lagen säger även att patienternas integritet och autonomi ska respekteras. Enligt en studie 
av Ryan, Lillie, Thwaites och Adams (2013) vill patienter att sjuksköterskor skall visa 
empati, lyssna till vad de har att säga, och bemöta dem med respekt för deras person och 
önskemål om hjälp för att klara av sitt tillstånd. Ryan et al. (2013) beskriver vidare att 
sjuksköterskor behöver kunskaper och färdigheter för att kunna bemöta dessa önskemål 
från patienterna. 
 
I de etiska riktlinjerna för sjuksköterskor framgår att sjuksköterskor har till uppgift att 
främja och återställa hälsa, förebygga sjukdom och lindra lidande (Svensk 
sjuksköterskeförening, 2014a). Svensk sjuksköterskeförening (2008) menar att 
sjuksköterskan har en central uppgift i det hälsofrämjande arbetet där omvårdnadens 
målsättning i huvudsak är hälsa ur den enskildes perspektiv. För att främja hälsa och aktivt 
förebygga hälsorisker är sjuksköterskans uppgift att ta till vara det friska hos alla personer, 
identifiera och bedöma resurser till egenvård samt att undervisa och stödja patienter och 
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närstående. Vid behov ska sjuksköterskan också motivera till förändrade levnadsvanor 
(Willman, 2014). 
 
Personcentrerad vård 
Enligt Cosgrove et al. (2013) kan det idealiska förhållandet mellan patient och vårdgivare  
beskrivas som att patienten och dess anhöriga står för den personliga kunskapen om 
patienten och vad som är möjligt utifrån hens förutsättningar och omständigheter, 
önskemål kring behandling, och där sjukvården (läkaren) tillhandahåller information och 
vetenskaplig kompetens tillsammans med möjliga utfall till behandlingen. När sjukvården 
skall organiseras kring en mer patientcentrerad vård har Cosgrove et al. (2013) delat upp 
fem breda kategorier: att leverera evidensbaserad vård, teambaserad vård, delat 
bestämmande, effektiviserad vård, nya sätt att leverera på och en målorienterad vård till 
patienterna och samhället (Cosgrove et al., 2013). 
 
Att arbeta personcentrerat är en av sjuksköterskans kärnkompetenser som är betydelsefull 
för att ge en god och säker vård. En personcentrerad vård innebär att möta patienten som 
en person och en partner, en jämlike. Genom att utgå ifrån patientens berättelse kan 
sjuksköterskan identifiera personens unika möjligheter och resurser (Svensk 
sjuksköterskeförening, 2014b). Partnerskapet är något som betonas inom personcentrerad 
vård och innebär att patienten görs delaktig och jämlik genom att få adekvat information 
och stöd för att kunna fatta beslut om sin egen hälsa (Ekman, 2014). Jacobs (2015, s.1) 
menar att ett utmärkande karaktärsdrag för personcentrerad vård är: ”…–that it entails a 
relationship that is experienced as meaningful and empowering to the persons involved.”. 
 
Empowerment 
Sjuksköterskor kan använda sig av empowerment i det dagliga patientarbetet för att få 
patienten att känna sig trygg med att dela med sig av sina tankar, erfarenheter och 
funderingar, men också kunna uttrycka känslor av oro och rädsla (Kettunen, Poskiparta 
&Liimatainen, 2000). Inom en vårdkontext kan empowerment beskrivas som en process 
som kännetecknas av attribut som knyter an till patienten, till sjuksköterskan och till de 
båda, med syftet att få patienten att ta kontroll över de faktorer som påverkar dennes liv. 
Denna process innefattar både det egna ansvaret inom hälso-och sjukvården men också de 
bredare institutionella, samhälleliga och organisatoriska ansvaret att möjliggöra för 
människan att ta ansvar för sin egna hälsa (Gibson, 1991). 
 
Egenvård 
En omvårdnadsteoretiker som tar fasta på att alla människor har resurser till egenvård är 
Dorothea Orem. Hon menar i sin teori om egenvårdsbalans att varje människa på sitt sätt 
har förmåga att visa omsorg om sig själv och sina närstående, att handla på sådant sätt att 
hälsan värnas och en upplevelse av helhet och balans skapas i tillvaron (Wiklund Gustin & 
Lindwall, 2012). Banfield (2011) beskriver egenvård som att den enskilda individen på 
eget initiativ bevarar sin livskvalitet och frånvaro av sjukdom. Ibland saknas dock kraft och 
förmåga att tillgodose behovet av egenvård. Sjuksköterskans uppgift blir då att försöka 
återställa balansen genom att stödja och främja patientens förmåga att själv tillgodose sina 
behov, men också att ta över när förmågan är otillräcklig (Wiklund Gustin & Lindwall, 
2012). 
 
I en studie av Arvidsson, Bergman, Arvidsson, Fridlund & Bengtsson Tops (2010) 
framkom att egenvård förutsatte dialogsamtal, kämparanda och förmåga att göra egna 
aktiva val baserade på tidigare erfarenheter och kunskaper om kroppens fysiologi för att 
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kunna tackla de symtom som sjukdomen orsakar. Så här citerades en av deltagarna i 
studien: ”It (the chosen training) has taught me, I have learnt about me. About my body. I 
am at one with my body. I don’t leave my body in the hands of other people. I’m working 
with it and see the difference ...in the mirror. (Individual 5) ” 
 
Problemformulering 

Rökning är en av de största förändringsbara riskfaktorer som bidrar till fysisk ohälsa och 
för tidig död hos personer med svår psykisk sjukdom (Brown et al, 2010). I och med det 
ställs också krav på att sjukdomsförebyggande åtgärder kommer denna patientgrupp till 
gagn (Socialstyrelsen, 2014b). Socialstyrelsen (2014b) pekar på i en rapport om jämlik 
vård att de höga dödssiffrorna i ischemisk hjärtsjukdom tyder på att denna patientgrupp 
inte får den vård de behöver. Mellan år 2004 och 2011 minskade inte heller rökningen 
bland personer med psykisk ohälsa i samma utsträckning som bland personer utan psykisk 
ohälsa (Lê Cook et al. 2014). Hälso- och sjukvården ska enligt lag (SFS, 1982:763) arbeta 
för att förebygga ohälsa med målet att ge en god hälsa och en vård på lika villkor för hela 
befolkningen. När detta ställs mot våra personliga iakttagelser av att personer med psykisk 
sjukdom inte verkar få hjälp med rökavvänjning inom den psykiatriska vården ställer vi oss 
frågan om detta är förenligt med en värdebaserad vård och det bästa för patienten. För att 
få en tydligare bild av varför personer med psykisk sjukdom inte slutar röka i samma 
uträckning som i den övriga befolkningen vill vi ta reda på vilka faktorer som har 
betydelse vid rökavvänjning inom psykiatrisk vård. 
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SYFTE 

Syftet var att beskriva faktorer som har betydelse vid rökavvänjning inom psykiatrisk 
slutenvård. 
 
Frågeställningar 

Vilka hinder och möjligheter finns för att patienter inom psykiatrisk slutenvård ska lyckas 
med rökavvänjning? 
 
Hur kan sjuksköterskan stödja patienter med psykisk sjukdom vid rökavvänjning så att 
respekt för autonomi bevaras? 
 
Vad hindrar sjuksköterskor att stödja rökavvänjning inom psykiatrisk slutenvård?  
 
METOD 

Val av Metod 

För att besvara syftet utfördes en litteraturöversikt. Med hjälp av en litteraturöversikt kan  
kunskap inom ett visst område sammanställas (Forsberg & Wengström, 2015). För att 
bedriva en evidensbaserad vård krävs att sjuksköterskan har en bild av hur forskningsläget 
ser ut och att den vilar på en vetenskaplig grund (Rosén, 2012). Avsikten med 
examensarbetet och litteraturöversikten är att leda till utvecklad och fördjupad kunskap 
inom valt ämnesområde samt i huvudområdet omvårdnad. Kunskaperna kan sedan 
användas i praktiken och på så sätt utveckla vårdandet (Dahlborg-Lyckhage, 2012). 
Eftersom denna litteraturöversikt genomförts som ett examensarbete på kandidatnivå är 
den inte lika omfattande som en så kallad systematisk litteraturstudie. Därför har ingen 
avgränsning till val av antingen kvantitativa eller kvalitativa artiklar gjorts och analysen är 
inte lika ingående som vid en systematisk litteraturstudie (Friberg, 2012). 
 
Urval 

Vi valde att använda oss av artiklar skrivna på engelska och svenska. För att säkerställa att 
de var av vetenskaplig kvalitet var samtliga artiklar sakkunnigt granskade, så kallat peer-
reviewed. Deltagarna i de granskade studierna var av en ålder av minst 18 år. För att 
arbetet skulle innehålla aktuell forskning inom vårt område valde vi 2006-2016 som 
urvalsperiod. Enligt Östlundh (2012) är vetenskapligt material en färskvara och en 
tidsavgränsning kan därför vara bra att ha med i sökningen om äldre material inte är av 
särskilt intresse. 
 
Datainsamling  

Datainsamling gjordes i databaserna Comulative Index to Nursing and Allied Health 
Literature (CINAHL), Psychological Abstracts (PsychINFO) och Public Medline 
(PubMed). CINAHL innehåller material inom omvårdnad medan PubMed innehåller 
material från hela det biomedicinska området där både omvårdnad och medicin ingår. 
Vidare användes PsychINFO för att fördjupa sökningarna inom områdena 
beteendevetenskap och psykologi (Karlsson, 2012). 
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En inledande och en egentlig litteratursökning utfördes för att stärka innehållsvaliditeten i 
arbetet. På så vis ges ökad kunskap inom valt område samtidigt som valet av relevanta 
sökord underlättas (Wallengren & Henricsson, 2012). Den egentliga litteratursökningen är 
den som redogörs för i detta arbete enligt tabell 1. 
Fritextsökning användes i CINAHL och PsychINFO. I PubMed gjordes sökningar med 
ämnesord, Medical Subject Headings (MeSH) för att ge mer specifika och färre träffar 
(Karlsson, 2012). 
 
 
Tabell 1. Presentation av databassökning i CINAHL, PsychINFO och PubMed. 
 

 

Databearbetning 

Data bearbetades i flera steg där det första steget var att individuellt läsa titlarna på de 
sökträffar som fåtts. De som verkade intressanta för vårt arbete sparades i en datamapp. 
Sedan lästes abstrakten till dessa artiklar. De artiklar som bedömdes kunna svara på vårt 
syfte markerades. Sedan jämförde vi våra markerade artiklar och valde ut de vi båda 
markerat. Där vi var oense diskuterade vi oss fram till konsensus vilka artiklar vi skulle ta 
fram i fulltext. Efter individuell genomläsning av artiklarna i fulltext inkluderades 17 
artiklar i resultatet efter noggrant överläggande oss emellan. Ovan beskrivna 
databearbetningsprocess stöds av Rosén (2012). 
 
Dataanalys 

De 17 valda artiklarna (Bilaga B) typ- och kvalitetsbestämdes enligt Sophiahemmet 
Högskolas utformade bedömningsunderlag för vetenskaplig klassificering samt kvalitet 

Databas 
Datum 

Sökord Antal 
träffar 

Antal 
lästa 

abstrakt 

Antal 
lästa 

artiklar 

Antal 
inkluderade 

artiklar 

CINAHL 
2016-11-21 

smoking cessation (fritext) 
AND mental disorders 
(fritext) 

11 11 4 3 

PsychINFO 
2016-11-21 

smoking cessation (fritext) 
AND mental disorders 
(fritext) AND inpatients 
(fritext) 

37 35 10 6 

PsychINFO 
2016-11-21 

smoking cessation (fritext) 
AND mental disorders 
(fritext) AND nursing 
(fritext) 

33 33 11 5 

PubMed 
20016-11-21 

smoking cessation (MeSH) 
AND mental disorders 
(MeSH) AND inpatients 
(MeSH) 

24 18 5 3 

TOTALT 105 97 30 17 
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avseende studier med kvantitativ och kvalitativ metodansats (Bilaga A). 
Bedömningsunderlaget är modifierat utifrån Berg, Dencker och Skärsäter (1999) samt 
Willman, Stoltz och Bahtsevani (2011). Om någon artikel hade bedömts ha låg kvalitet 
hade den artikeln exkluderats (Rosén, 2012). 
 
Artiklarna lästes på nytt och färgmarkeringar i texten där relevant information för vårt 
arbete fanns gjordes enskilt oberoende av varandra i varsin kopia av alla artiklar. Vidare 
jämfördes och resonerades kring de markeringar som gjorts för att säkerställa att vi 
uppfattat artiklarnas resultat på samma sätt. Därefter markerade vi artiklarna med ord som 
vi tyckte beskrev deras innehåll och kunde se att flera artiklar behandlade samma tema. 
Artiklarna delades slutligen in i fyra kategorier som sedan kom att bli de fyra teman under 
vilka vårt resultat presenteras (Rosén, 2012).  
 
Forskningsetiska överväganden 

Vi har gjort forskningsetiska överväganden i varje enskild fas av det självständiga arbetet. 
Detta innebär dels att inte plagiera text, ändra resultat eller metoder, eller förvränga något 
resultat samt att källan till den skrivna texten återges korrekt (Kjellström, 2012). Eftersom 
artiklarna vi valt att inkludera är skrivna på engelska har vi strävat efter att översätta och 
återge innehållet korrekt genom att använda ett engelskt-svenskt lexikon när svårigheter 
med språket uppkommit. Vetenskapliga resultat som talat emot egna argument eller 
antaganden har inte dolts eller exkluderats (Kjellström, 2012). För att även säkerställa att 
hänsyn har tagits till etiska principer har endast vetenskapliga artiklar som blivit godkända 
av en etisk kommitté inkluderats i resultatet (Forsberg & Wengström, 2015). 
 
Forskningsetiken bidrar till att värna om forskningsdeltagarnas grundläggande värde och 
rättigheter som människor. Därför tas hänsyn till deras frihet och självbestämmande. 
Eftersom de inkluderade artiklarna belyser studier gjorda i olika länder kan det vara svårt 
att avgöra vilka etiska internationella koder som ligger till grund för godkännandena. De 
mest inflytelserika och välkända riktlinjerna är Helsingforsdeklarationen som betonar 
balansen av behovet av ny kunskap och deltagarnas hälsa och intressen. De behandlar 
bland annat också frågor som balansering av risker och fördelar för samhället och 
individen, rättviseaspekter och informerat samtycke. Belmontrapporten har också påverkat 
forskningsetiska koder i stor utsträckning. Enligt Belmontrapporten ska forskning utföras 
enligt de grundläggande etiska principerna: respekt för personer, göra gott samt 
rättviseprincipen (Kjellström, 2012). 
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RESULTAT  

Under genomläsning och analys av de inkluderade artiklarna (Bilaga B) framkom olika 
teman som de behandlade och som kunde svara på syftet som var att beskriva faktorer som 
har betydelse vid rökavvänjning inom psykiatrisk slutenvård. Resultatet presenteras i form 
av fyra teman: Rökförbud, Personalens attityder, Kunskap och Patientens motivation. 
 
Rökförbud  

Flera artiklar undersökte hur införandet av en rökfri policy efterlevs och har för påverkan 
på patienternas rökbeteende (Donley, 2014; Marques de Oliveira & Ferreira Furegato, 
2015; Ratschen, Britton, Doody, Phil & McNeill, 2009; Ratschen, Britton, Doody & 
McNeill, 2010; Stockings et al., 2015). 
 
Anpassningen till en rökfri policy visade sig vara dålig bland patienter i psykiatrisk 
slutenvård och de flesta hade trots en rökfri policy fortsatt att röka under sin 
sjukhusvistelse (Stockings et al., 2015). Personal visade sig ha överseende med att 
patienter överträder rökförbud genom att till exempel röka på rummet och på toaletten. 
Personal medgav också att de blundar för det eller inte säger till mer än en gång för att 
undvika ett jobbigt beteende (Ratschen, Britton, Doody, Phil& McNeill, 2009). Patienter 
tilläts också ta rökpauser för att stävja och förebygga ett svårhanterligt beteende och för att 
patienter i ett agiterat tillstånd uppfattades bli mer samarbetsvilliga om de tillåts ta en 
rökpaus (Donley, 2014). 
 
Patienter inom psykiatrisk vård uppgav att de uppfattar restriktioner och regler kring 
rökning som en bestraffning om de själva inte fått vara med och bestämma att de 
exempelvis bara får röka vid ett visst antal förutbestämda tidpunkter under dagen (Marques 
de Oliveira & Ferreira Furegato, 2015). De flesta patienter accepterade en rökfri policy på 
avdelningen med hänsyn till icke-rökare men tyckte att det är besvärligt om de inte får gå 
ut och röka när de själva vill. Ändå föredrar patienter att vara begränsade till att gå ut och 
röka än att ha tillgång till ett rökrum dygnet runt. Patienter uttryckte att det hjälper dem att 
kontrollera sitt tobaksberoende om de blir begränsade i sitt tobaksanvändande på grund av 
restriktioner. Samtidigt uppgav patienter också att restriktioner kan leda till att de röker 
mer eftersom de passar på att röka när tillfälle ges trots att de just då kanske inte behöver 
röka (Ratschen et al., 2010). 
 
De patienter som kunnat anpassa sig till en rökfri policy rapporterade att de upplevde att 
personalen stödde den rökfria policyn och att de samtidigt erbjöds nikotinersättningsmedel 
som hjälpte dem att minska röksuget (Stockings et al., 2015). 
 
Personalens attityder 

Personal som jobbar närmast patienterna, men även sjuksköterskor och läkare uttryckte att 
de inte anser att det är deras ansvar eller ingår i deras arbetsuppgifter att stödja patienter 
vid rökavvänjning (Ratschen et al., 2009).  
 
Sjuksköterskor uttryckte att varför de inte har någon större framgång med att stötta 
patienter inom psykiatrisk vård till rökavvänjning dels beror på att patientens autonomi bör 
tas hänsyn till. De uttryckte en oro över att inskränka på patienternas rökning när de är 
sjuka och menar på att detta bara skulle hindra patienterna från att tillfriskna från den 
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psykiska sjukdomen då rökningen är ett av få nöjen patienten har kvar. De menade att det 
är bättre att prata om rökningen när den akuta fasen av sjukdomen är över och därför ansåg 
flera sjuksköterskor att rökning kan adresseras inom öppenvården istället för inom 
slutenvården. Sjuksköterskor som blivit intervjuade kring sina attityder till rökning och 
rökavvänjning uttryckte samtidigt att de fått upp ögonen kring hur de själva tänkte och hur 
komplext det är. En del kände att de stod inför dilemmat att vara en hälsofrämjande 
förebild samtidigt som cigaretterna används i behandlande syfte och i hanteringen av de 
symtom som patienterna tampas med (Lawn & Condon, 2006). Personalens attityder och 
inställning till rökning och rökavvänjning visade sig vara ambivalent, dels för att det har 
rått en rökkultur inom psykiatrisk vård sedan lång tid tillbaka och dels för att personalen 
inte har kunskap och utbildning om nikotinberoende och dess koppling till psykisk ohälsa 
(Ratschen et al., 2009). 
 
Många chefsjuksköterskor på psykiatriska slutenvårdsenheter uppgav att de erbjöd 
rökavvänjning till patienter som bad om stöd, till patienter som var mottagliga för 
rökavvänjningsåtgärder och ifall patienternas hälsa förbättrades av rökstopp. De som 
tyckte att rökavvänjning ingick i deras roll var mer benägna att erbjuda rökavvänjningsstöd 
än de som inte delade denna syn (Wye et al., 2010). Personal som själva var rökare visade 
sig vara mindre benägna att erbjuda nikotinersättningsmedel och att uppmärksamma tecken 
på rökabstinens (Ratschen et al., 2009). Ändå visade det sig också att de flesta 
sjuksköterskor som röker anser att det ingår i deras roll som sjuksköterska att hjälpa och 
stötta patienten till en rökfri livsstil samtidigt som personal som röker också är mer 
benägna än icke rökande personal att tycka att det ska vara tillåtet att röka tillsammans 
med patienter (Connoly, Floyd, Forrest & Marshall 2013). 
 
Kunskap 

För att kunna vara den förebild som krävs behöver sjuksköterskor få utbildning och stöd 
kring rökavvänjning och lära sig se skillnad på rökabstinens och försämring av den 
psykiska sjukdomen. Rollen som rökningen har och som den fortfarande används till för att 
forma en terapeutisk relation till patienten måste ifrågasättas enligt Connoly et al. (2013). 
Sjuksköterskor borde även få hjälp att själva bli rökfria för att kunna vara en trovärdig 
förebild för patienterna. Även Lawn och Condon (2006) menar att för att få till en 
attitydförändring hos sjuksköterskorna krävs att de får stöd, ledarskap och har viljan att 
förändra. 
 
Det visade sig att det förekommer en felaktig föreställning kring att antipsykotisk medicin 
interagerar dåligt med nikotinersättning, vilket var en av anledningarna till att patienter inte 
blev erbjudna detta i den utsträckning som hade behövts (Ratschen et al., 2009). Att 
patienter som har ett kraftigt tobaksberoende även behöver en högre dos av sina 
antipsykotiska läkemedel var något som två tredjedelar av läkarna i en studie inte var 
medvetna om, och att det vid nedtrappning av nikotin ofta krävs en dosändring. All 
personal som deltog i studien visade på bristande kunskaper och hade en låg medvetenhet 
kring nikotinberoende (Ratschen et al., 2009). 
 
Flertalet patienter är medvetna om de hälsorisker som medföljer rökning och majoriteten 
av dem upplevde symptom som hosta, bronkit och andningsproblem. Att de blivit erbjudna 
nikotinplåster framgick men inga andra alternativ. Flera av patienterna visste inte om att 
nikotinersättning även kunde användas vid nedtrappning av rökning (Ratschen et al., 
2010). 



 12    

 
Schwindt, McNelis och Sharp (2014) genomförde en studie med sjuksköterskestudenter, 
som fick en teori och rollspelsbaserad utbildning i rökavvänjning som del av sin 
utbildning. De fick skatta sin motivation, upplevd förmåga och självförtroende gällande 
rökning och rökavvänjning både före och efter utbildningen. Resultatet visade att 
studenterna kände sig motiverade, hade en större upplevd förmåga och ett bättre 
självförtroende efter utbildningen, med att kunna vidta åtgärder kring rökavvänjning för 
patienter inom den psykiatriska slutenvården. 
 
Patientens motivation 

Patienter med psykisk sjukdom visade sig röka på grund av tristess, för nöjes skull och för 
att det hjälper dem att hantera stress och att slappna av (Peckham, Bradshaw, Brabyn, 
Knowles & Gilbody, 2016; Dickens, Staniford & Long 2014).  
 
Det framkommer att bland patienter inom psykiatrisk slutenvård som klassats vara i ett 
förstadie till förändring hade ändå nästan hälften av rökarna försökt sluta röka vid minst ett 
tillfälle det senaste året. De som dessutom rapporterade att de inte njöt av att vara en 
rökare förutspåddes ha kommit längre i sin förändringsprocess. En hög självrapporterad 
önskan om att sluta röka bland patienter förutspådde också att försök till att sluta gjorts det 
senaste året (Stockings et al., 2013). Det konstaterades således att önskan att sluta röka är 
stor bland patienter inom psykiatrisk slutenvård och bevisas genom att en majoritet (82 
procent) av deltagarna i en studie tidigare försökt att sluta någon gång under sitt liv och 
nästan hälften (47 procent) under det senaste året (Stockings et al., 2013).  
 
Peckham et al. (2016) fann att den viktigaste anledningen till att vilja sluta röka var för att 
det var dåligt för den egna hälsan. Den minst viktiga anledningen till att sluta var ifall 
människor i omgivningen ogillade att de rökte. Trots att patienterna deltog frivilligt i 
Peckham et al. (2016) studie för att de var intresserade av att sluta röka eller dra ner på 
rökningen kände de ändå att deras chanser att sluta inte var särskilt stora. Bara nio procent 
av deltagarna uppgav att de trodde de hade stora chanser att lyckas. Dock var 35 procent av 
deltagarna ändå fast beslutna om att sluta röka. Personer med svår psykisk sjukdom 
beskrev att de har bristande självförtroende gällande den egna förmågan att sluta röka 
(Snyder, McDevitt & Painter, 2008). Upplevelsen av nedsatt egenvårdsförmåga; tron på att 
inte vara kapabel att stå emot röksug eller tron på att inte lyckas eftersom tidigare försök 
misslyckats är ett hinder för patienterna att sluta röka (Strong et al., 2014). Känslan av 
hopplöshet över att inte klara av att sluta på egen hand ens med hjälp av olika 
nikotinersättningsmedel beskrevs vara så stor att de skulle vilja ha en person med sig hela 
tiden som hindrar dem från att röka. Samtidigt uttryckte de att det är viktigt att själv få 
bestämma beträffande att röka eller inte, att ingen tvingar en till ett rökstopp eller 
nedtrappning (Snyder, McDevitt & Painter, 2008). 
 
Både patienter och personal bekräftade i Knowles et al. (2016) studie att det var ett centralt 
problem att kunna upprätthålla engagemang och motivation vid rökavvänjning trots att 
patienterna hade uttryckt en önskan om att vilja trappa ned eller sluta röka. Det var särskilt 
problematiskt att upprätthålla engagemang under eller efter ett sjukdomsrecidiv/utbrott och 
patienter rapporterade att de hade behov av att stöd fanns tillgängligt. Det fanns också ett 
stort intresse bland patienter med psykisk sjukdom att få stöd till rökavvänjning genom 
beteende terapi och nikotinersättningsmedel (Strong et al., 2014). Kvinnor med svår 
psykisk sjukdom uttryckte att fysisk aktivitet kan spela en positiv roll i samband med 
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rökavvänjning, speciellt gruppträning (Arbour-Nicitopoulos, Faulkner, Cohn & Selby, 
2011). 
 
Personer med svår depressiv sjukdom uppgav rädsla för viktuppgång som det största 
hindret för att sluta röka. De uppgav även känslomässiga hinder som att vara rädd för att 
misslyckas, inte vara känslomässigt redo och att depressionen hindrar dem från att sluta 
röka. Att inte ha råd med rökavvänjning eller att försäkringen inte täcker rökavvänjning 
uppgavs också som hinder (Strong et al., 2014).  
 
Skräddarsydda rökavvänjningsprogram till personer med psykisk sjukdom har haft positiva 
effekter visar Knowles et al. (2016) studie där personal med erfarenhet av att arbeta med 
personer med psykisk sjukdom var dem som höll i rökavvänjningsprogrammen. Personalen 
betonade att problem med motivationen inte bör likställas med att inte vilja sluta. Studien 
visade att både personal och patienter var positivt inställda till att skräddarsy utifrån 
patientens egna förutsättningar då de flesta inte har kunnat sluta röka med de generella 
program som finns att tillgå i öppenvården. Patienterna upplevde även att de var lättare 
eftersom personal inom psykiatrisk vård har ett mer flexibelt och anpassningsbart 
arbetssätt. Både patienter och personal hade uppfattningen att den som har erfarenhet av att 
arbeta med psykisk sjukdom också kunde vara ett bättre stöd vid rökavvänjning till 
personer med psykisk sjukdom då de kunde ha ett mer holistiskt förhållningssätt. 
Resultatet av studien är en vidare implikation till att förstå hur en integrerad och personlig 
rökavvänjning behövs för denna högriskpopulation och Knowles et al. (2016) poängterar 
behovet av ett skräddarsytt rökavvänjningsprogram för personer med psykisk sjukdom.
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DISKUSSION  

Resultatdiskussion 

Syftet med detta arbete var att beskriva faktorer som har betydelse vid rökavvänjning inom 
psykiatrisk slutenvård. Resultatet visar att rökförbud, personalens attityder, kunskap samt 
patientens motivation är faktorer som har betydelse. I resultatet framkommer att dessa 
faktorer både kan möjliggöra och hindra att patienter med psykisk sjukdom lyckas med 
rökavvänjning.  
 
Genomgående i resultatet framkommer å ena sidan sjuksköterskors intresse av att bevara 
patienternas autonomi genom att låta dem röka och tänja på allmänna rökförbud med 
motiveringen att patienter inom psykiatrisk slutenvård inte är redo att sluta röka, att 
rökning är ett medel för patienterna att må bra och för att hantera sina psykiatriska symtom 
(Donley, 2014; Lawn & Condon, 2006; Ratschen, Britton, Doody, Phil & McNeill, 2009). 
Å andra sidan framkommer patientens önskan om delaktighet, vilja att sluta röka trots 
nedsatt egenvårdförmåga och uttryck för behov av stöd (Marques de Oliveira & Ferreira 
Furegato, 2015; Stockings et al., 2013; Peckham et al., 2016; Snyder et al., 2008; Knowles 
et al., 2016). 
 
Vi tolkar resultatet på så vis att enbart ett införande av rökförbud eller restriktioner kring 
rökning utan samtidigt stöd där patienten görs delaktig gör att patienterna istället berövas 
sin autonomi och frihet att själva välja om och hur de vill sluta eller trappa ned. De 
uppfattar då rökförbudet som ett straff (Marques de Oliveira & Ferreira Furegato, 2015) 
snarare än en hälsofrämjande intervention som ju är det organisatoriska beslutets egentliga 
avsikt med rökförbud. Införandet av rökförbud kan i enlighet med begreppet empowerment 
syfta till att möjliggöra för personer att ta makt över sin egna hälsa (Gibson, 1991) och 
resultatet visar att en del patienter också uttryckte att restriktioner hjälper dem att ta 
kontroll över sitt beroende (Ratchen et al., 2010). Patienter har dock enligt Patientlagen 
(SFS 2014:821) rätt att vara delaktiga i utformandet och genomförandet av vården. 
Patientens önskemål och individuella förutsättningar ska ligga till grund för de vård- eller 
behandlingsåtgärder som patienten själv utför. I enlighet med en personcentrerad vård 
krävs också att patienten görs delaktig genom att få adekvat information och stöd för att 
kunna fatta beslut om sin egen hälsa (Ekman, 2014).  
 
Personer med psykisk sjukdom upplever svårigheter med att upprätthålla engagemang och 
motivation vid rökavvänjning och har bristande självförtroende gällande den egna 
förmågan att sluta röka trots att de uttrycker att de vill sluta röka (Knowles et al., 2016; 
Snyder et al., 2008; Strong et al., 2014). Detta kan kopplas samman med att de positiva 
effekter som rökning har på välbefinnandet och de psykiatriska symtomen (Robson & 
Gray, 2007; Jacobsen et al., 2004) går förlorade vid rökstopp och kan också i sig leda till 
depression (Glassman et al., 2001). När patienter saknar kraft och förmåga att tillgodose 
sitt behov av egenvård som nämns ovan kan sjuksköterskans uppgift vara att försöka 
återställa balansen i likhet med Dorotea Orems egenvårdsteori genom att främja och stödja 
patientens förmåga att själv tillgodose sina behov (Wiklund Gustin & Lindwall, 2012). 
Resultatet visar också att personer med psykisk sjukdom efterfrågar ett personligt stöd vid 
rökavvänjning av någon som samtidigt har erfarenhet av att arbeta med psykisk sjukdom 
(Snyder et al., 2008; Knowles et al., 2016). 
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Både inom somatisk och psykiatrisk vård behöver personalen bredda sitt kunskapsfält för 
att kunna använda sig av strategier riktade till hela människan. Sjuksköterskor med ett 
holistiskt förhållningssätt är väl förberedda inför detta (Vreland, 2007). 
 
Vi är av uppfattningen att det kan finnas goda möjligheter för patienter inom psykiatrisk 
slutenvård att lyckas med rökavvänjning om deras önskan om delaktighet tillgodoses från 
personalens sida. En fördel som vi ser det med att ge stöd till rökavvänjning inom 
slutenvården är att där har personalen möjlighet att vara ett stöd i den utsträckning som 
patienterna efterfrågar i och med att de också samtidigt arbetar med deras psykiska hälsa.  
 
Resultatet visar dock att sjuksköterskors attityder kring rökning och rökavvänjning inom 
psykiatrisk slutenvård kan vara ett hinder för att patienterna ska lyckas med rökavvänjning 
(Lawn & Condon, 2006; Ratschen et al., 2009) och att sjuksköterskor därför behöver få 
utbildning och stöd kring rökavvänjning och lära sig se skillnad på rökabstinens och 
försämring av den psykiska sjukdomen (Connoly et al., 2013). Utbildning i rökavvänjning  
visade sig också stärka motivationen, förmågan och självförtroendet att ge stöd till 
rökavvänjning (Schwindt et al., 2014). Enligt Lindholm och Mendel (2014) ger utbildning 
också stöd i att kunna motivera och skapa en hållbar relation med patienten. Därmed kan 
de tillsammans med patienten planera för ett rökfritt och hälsosammare liv. 
 
Skräddarsydda rökavvänjningsprogram till personer med psykisk sjukdom visade sig ha 
positiva effekter till skillnad från de generella program som finns att tillgå i öppenvården. 
Patienterna upplevde att det var lättare eftersom personalen också hade ett mer flexibelt 
och anpassningsbart arbetssätt, det vill säga att de utgick från patientens egna 
förutsättningar (Knowles et al., 2016). Annan forskning har visat att införandet av 
skräddarsydda rökavvänjningsprogram till rökare som vårdas för psykisk sjukdom även 
förbättrar återhämtningen från den psykiska sjukdomen, vilket i sig kan resultera i färre 
återinläggningar på sjukhus (Prochaska et al., 2014). Genom att att på så sätt utnyttja 
hälso- och sjukvårdens resurser effektivt uppnås en ökad kostnadseffektivitet som också är 
förenlig med en värdebaserad vård där målet är att göra vad som är rätt för patienten 
(Porter, 2009; Porter & Tiesberg, 2006). 
  
Metoddiskussion  

Resultatet baseras på granskning och analys av artiklar som utgår från både patientens och 
sjukvårdspersonalens perspektiv på rökavvänjning. Forsberg och Wengström (2015) menar 
att genom att göra en litteraturöversikt får man möjlighet att studera ämnet både ur 
sjuksköterskans och patientens perspektiv. Det ger en överblick till befintlig forskning 
inom ämnet. För vår del har vi på så vis genom en litteraturöversikt kunnat belysa 
komplexiteten i och med rökavvänjning till personer med psykisk sjukdom och därmed 
också fått en tydligare bild av varför personer med psykisk sjukdom inte slutar röka i 
samma uträckning som i den övriga befolkningen. 
 
Diskussioner kring intervjustudie är något vi har haft men eftersom vi som 
sjuksköterskestudenter inte får intervjua patienter av etiska skäl så blev det en 
litteraturöversikt. Hade möjligheten funnits att göra en intervjustudie med både personal 
och patienter så hade vi haft tillfälle att få bådas subjektiva och personliga upplevelser på 
ett mer intimt sätt och möjlighet att ställa konkreta frågor kring patienternas upplevelse, 
delaktighet och önskemål kring rökavvänjning och samma gällande personalen. 
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Från början var vårt syfte att undersöka hur sjuksköterskor arbetar med rökavvänjning 
inom psykiatrisk vård. Detta kan ha haft en betydelse för hur vi sökt artiklar. Vi har under 
arbetets gång justerat vårt syfte, då vi vid den inledande sökningen inte fick tillräckligt 
många träffar som svarade på det första syftet.  
 
Vi valde att i vår sökning inkludera vuxna personer ”all adults” med psykisk sjukdom 
”mental disorder” och  rökavvänjning ”smoking cessation”. Sökorden som användes gav 
oss ett stort sökfält vilket gjorde att vi begränsade vår sökning till att bara inkludera studier 
som belyste inneliggande patienter ”inpatient ”. 
 
Vi har inte gjort någon begränsning gällande land när vi sökt artiklar då vi velat ha en så 
bred bild över ämnets forskning som möjligt, och rökning och rökavvänjning är ett globalt 
problem, däremot har vi begränsat oss till att bara söka artiklar på svenska och engelska då 
dessa är de språk vi båda behärskar väl. När vi valde ut artiklar så utgick vi från våra 
inklusions- och exklusionskriterier  och tog ställning till om de artiklar vi fått upp på 
sökningen ökar förståelsen för det ämnet som valts (Friberg, 2012).  
  
När vi började vår resa valde vi att grovsortera artiklarna först för att utröna om de kunde 
besvara vårt syfte, därefter fyllde vi på med artiklar som vi båda läste flera gånger och 
diskuterade sinsemellan huruvida vi uppfattat och översatt dem på samma sätt. De artiklar 
som vi hade olika tankar kring läste vi om och genom att vi båda granskat samma artiklar 
bidrog detta till att relevant material i artiklarna kunde inkluderas (Rosén, 2012). Vi 
sorterade in ytterligare och slutligen hade vi fått fram fyra teman som vi var nöjda med: 
Rökförbud, Personalens attityder, Kunskap och Patientens motivation. 
 
Vi hade en förförståelse kring vårt valda ämne som handlar om vår tidigare erfarenhet, 
teoretiska kunskap och att vi besitter förutfattade meningar om ämnet. Det finns olika 
åsikter kring hur en förförståelse är till gagn eller står i vägen vid en litteraturöversikt. 
Lundman och Hällgran Graneheim (2008) säger att vissa författare hävdar att 
förförståelsen skall utnyttjas till att öppna upp för ny kunskap, och att andra menar att 
kunskap som är baserad på igenkännande går förlorad. 
 
Datainsamling, analys och granskning av artiklarna kan ha påverkats av att detta är den 
första litteraturöversikt som författarna, vi, till detta arbete genomför men genom att erfara 
en process som den här har vi fått ny kunskap som vi kan använda oss av om och när vi vill 
gå vidare inom forskningsvärlden (Henricson, 2012). Inför en framtida litteraturöversikt 
upplever vi att vi har fått bra erfarenhet kring hur vi skall lägga upp och planera ett arbete 
utan att känna den tidspress som detta inneburit. 
 
Vi har i grupphandledning fått träning i att kritiskt granska andras arbete vilket medfört att 
vi både har fått konstruktiv kritik på vårt egna arbete och samtidigt kunnat ge det på våra 
gruppdeltagares arbete, detta förbereder oss inför opponeringen (Henricson, 2012). 
 
Slutsats 

Resultatet tyder på att patienter inom psykiatrisk slutenvård vill sluta röka men brister 
gällande egenvårdsförmågan hindrar dem från att lyckas med rökavvänjning. Rökförbud 
kan möjliggöra för patienter att ta kontroll över sitt beroende men chansen att lyckas är 
större om de samtidigt görs delaktiga och får stöd av någon som har kunskap om 
sambandet mellan psykisk sjukdom och rökning. Sjuksköterskor inom psykiatrisk 
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slutenvård kan stödja patienterna vid rökavvänjning om de har motivation och kunskap 
vilket de kan få genom utbildning. 
 
Fortsatta studier 
Det vore intressant att utifrån ovan beskrivna komplexitet i och med rökavvänjning gå ut i 
empirin och undersöka hur arbetet med rökavvänjning inom psykiatrisk slutenvård 
fungerar inom ett mer begränsat och geografiskt nära område som Sverige, då de flesta 
studier som inkluderats i vår litteraturöversikt gjorts i England, Australien och USA. 
 
 
Klinisk tillämpbarhet   
Ökad kunskap och medvetenhet kring komplexiteten med rökavvänjning inom psykiatrisk 
vård kan öppna upp för diskussion inom vårdteam och leda till attitydförändringar och 
förhoppningsvis en mer värdebaserad vård där patienten känner sig delaktig och 
välinformerad. Detta skapar större möjligheter för patienter med psykisk sjukdom att 
lyckas med rökavvänjning vilket på sikt också kan leda till en förbättrad folkhälsa och färre 
återinläggningar på sjukhus. En ökad kostnadseffektivitet uppnås på så vis också i enlighet 
med en värdebaserad vård när hälso- och sjukvårdens resurser utnyttjas effektivt.  
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I 

BILAGA A 
 

Tabell 1. Sophiahemmet Högskolas bedömningsunderlag för vetenskaplig klassificering samt kvalitet avseende studier med kvantitativ och kvalitativ 
metodansats, modifierad utifrån  Berg, Dencker och Skärsäter (1999) och Willman, Stoltz och Bahtsevani (2011). 

KOD OCH KLASSIFICERING                                                    VETENSKAPLIG KVALITET 
 I = Hög kvalitet II = 

Medel 
III = Låg kvalitet 

Randomiserad kontrollerad 
studie/Randomised controlled trial (RCT) 
är prospektiv och innebär jämförelse mellan 
en kontrollgrupp och en eller flera 
experimentgrupper. 

Större välplanerad och välgenomförd 
multicenterstudie med adekvat beskrivning av 
protokoll, material och metoder inklusive 
behandlingsteknik. Antalet patienter/deltagare 
tillräckligt stort för att besvara frågeställningen. 
Adekvata statistiska metoder. 

 
 
 
* 

Randomiserad studie med  få patienter/deltagare 
och/eller för många delstudier, vilket ger otillräcklig 
statistisk styrka. Bristfälligt antal patienter/deltagare, 
otillräckligt beskrivet eller stort bortfall.  

Klinisk kontrollerad studie/Clinical 
controlled trial ( CCT) är prospektiv och 
innebär jämförelse mellan kontrollgrupp och 
en eller flera experimentgrupper. Är inte 
randomiserad. 

Välplanerad och välgenomförd studie med adekvat 
beskrivning av protokoll, material och metoder 
inklusive behandlingsteknik. Antalet 
patienter/deltagare tillräckligt stort för att besvara 
frågeställningen. Adekvata statistiska metoder. 

 
 

* 

Begränsat/för få patienter/deltagare, metoden 
otillräckligt beskriven, brister i genomförande och 
tveksamma statistiska metoder. 

Icke- kontrollerad studie (P) är prospektiv 
men utan relevant och samtida 
kontrollgrupp. 

Väldefinierad frågeställning, tillräckligt antal 
patienter/deltagre och adekvata statistiska metoder. 

 
* 

Begränsat/för få patienter/deltagare, metoden 
otillräckligt beskriven, brister i genomförande och 
tveksamma statistiska metoder. 

Retrospektiv studie (R) är en analys av 
historiskt material som relateras till något 
som redan har inträffat, exempelvis 
journalhandlingar.  

Antal patienter/deltagare tillräckligt stort för att 
besvara frågeställningen. Väl planerad och 
välgenomförd studie med adekvat beskrivning av 
protokoll, material och metoder.  

 
* 

Begränsat/för få patienter/deltagare, metoden 
otillräckligt beskriven, brister i genomförande och 
tveksamma statistiska metoder. 

Kvalitativ studie (K) är vanligen en 
undersökning där avsikten är att studera 
fenomen eller tolka mening, upplevelser och 
erfarenheter utifrån de utforskades 
perspektiv. Avvsikten kan också vara att 
utveckla begrepp och begreppsmässiga 
strukturer (teorier och modeller). 

Klart beskriven kontext (sammanhang). Motiverat 
urval. Välbeskriven urvals-process; 
datainsamlingsmetod, transkriberingsprocess och 
analysmetod. Beskrivna tillförlitlighets/ 
reliabilitetshänsyn. Interaktionen mellan data och 
tolkning påvisas. Metodkritik. 

 
 

* 

Dåligt/vagt formulerad frågeställning. 
Patient/deltagargruppen för otillräckligt beskriven. 
Metod/analys ej tillräckligt beskriven. Bristfällig 
resultatredovisning. 

* Några av kriterierna utifrån I = Hög kvalitetet är inte uppfyllda men den vetenskapliga kvaliten värderas högre än III = Låg kvalitet. 
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BILAGA B 

Matris över inkluderade artiklar 

Författare 
År (för publikation) 
Land (där studien 

genomfördes) 
 

Titel Syfte Metod 
(Design, urval, 

datainsamling och 
analys) 

Deltagare 
(bortfall) 

Resultat Typ 
Kvalitet 

Arbour-Nicitopoulos, 
K. P., Faulkner, G. E., 
Cohn, T. A., & Selby, 
P.  
2011 
Kanada 

Smoking cessation in 
women with severe 
mental illness: 
Exploring the role of 
exercise as an adjunct 
treatment 

Undersöker den 
potentiella rollen som 
fysisk aktivitet kan ha 
som ett tillägg till 
rökavvänjning hos 
kvinnor med svår 
psykisk sjukdom. 

Semi-strukturerad kvalitativ 
intervjustudie med 12 deltagare och 
tematisk analysmetod som resulterat i 
tre övergripande teman. 

18 
(6) 

 

Fysisk aktivitet, främst gruppträning i 
kombination med rökavvänjning uppfattades 
som positivt hos kvinnor med svår psykisk 
sjukdom. 

K 
I 

Conolly, M., Floyd, 
S., Forrest, R., & 
Marshall, B.  
2013 
Nya Zeeland 

Mental health nurses' 
beliefs about smoking 
by mental health 
facility inpatients 

Att undersöka vad 
sjuksköterskor inom 
psykiatrisk vård har för 
tankar och övertygelser 
om rökning med 
patienter. 

Beskrivande statistisk enkätstudie med 
en kvalitativ metod. 
Sjuksköterskor inom psykiatrisk vård 
svarade på en enkät innehållande 14 
frågor. 

104 
(-) 

Hälften av sjuksköterskorna upplevde att en 
terapeutisk relation kan skapas med hjälp av 
rökning. Flertalet av sjuksköterskorna ansåg 
att effekten av sjuksköterskan som en positiv 
förebild till hälsa försvinner om de fortsätter 
röka ihop med patienterna 

K 
I 

Dickens, G. L., 
Staniford, J., & Long, 
C. G.  
2014 
United Kingdom 

Smoking behaviour, 
motives, motivation to 
quit and self-efficacy 
among patients in a 
secure mental health 
service: comparison 
with staff controls 

Att beskriva 
nikotinberoende, 
tidigare 
rökstoppsförsök, motiv 
och upplevd 
självförmåga hos 
patienter jämfört med 
personal som arbetar 
inom psykiatrisk vård 

Strukturerad statistisk jämförelsestudie i 
enkätform mellan personal och patienter 
inneliggande på psykiatrisk klinik. 
Analyserades med chi-två-test. 

100 
(50) 

Studien motbevisar antagandet att patienter 
med psykisk sjukdom inte har motivation att 
sluta röka. Skillnaden mellan personal och 
patienter var inte uppenbara, dock röker 
patienterna mer på grund av tristess jämfört 
med vad personal gör , där personalen uppger 
att tidsbrist hindrar dem från att röka mer. 
Studien har dock flera begränsningar då 
svarsfrekvensen var relativt låg från 
personalen. 

K 
II 

Donley, E. R.  
2014 
Australien 

Managing risk of 
difficult behaviors in 
the hospital emergency 
department: The use of 
cigarette breaks with 
mental health patients 

Att undersöka om 
personal inom 
psykiatrisk vård tillåter 
rökpauser för att stävja 
och förekomma ett 
svårhanterligt beteende. 

Semistrukturerad kvalitativ och 
kvantitativ enkätstudie med mixad 
metodanalys. 

110 
(8) 

Resultatet visar att personalen tillåter 
rökpauser för att stävja och förebygga ett 
svårhanterligt beteende, samtidigt som fler än 
88 procent värderade en rökfri arbetsplats 
högt. 80 procent av deltagarna tycker att 
rökförbudet ska vara mer flexibelt för 
patienter inom psykiatrisk vård 

K 
I 



III 

Författare 
År (för publikation) 
Land (där studien 

genomfördes) 
 

Titel Syfte Metod 
(Design, urval, 

datainsamling och 
analys) 

Deltagare 
(bortfall) 

Resultat Typ 
Kvalitet 

Knowles, S., Planner, 
C., Bradshaw, T., 
Peckham, E., Man, 
M., & Gilbody, S.  
2016 
United Kingdom 

Making the journey 
with me: A qualitative 
study of experiences 
of a bespoke mental 
health smoking 
cessation intervention 
for service users with 
serious mental illness 

Att undersöka effekten 
av en skräddarsydd 
rökavvänjning till 
patienter inom 
psykiatrisk vård som 
genomförs av personal 
inom psykiatrisk vård, 
jämfört med generell 
rökavvänjning. 

Kvalitativ semistrukturerad 
intervjustudie med  patienter inom 
psykiatrisk vård. Analyserats med en 
Grundad teorimetod. 

15 
(2) 

Den skräddarsydda metoden togs emot 
positivt av både patienter och personal med 
betoning  på den flexibilitet och anpassning 
som kan göras av personal som har erfarenhet 
av att arbeta med personer med psykisk 
sjukdom. Flera öga-mot-öga möten och ett 
fokus på uppföljningsbesök och att få till ett 
samarbete mellan vårdgivare. 

K 
I 

Lawn, S., & Condon, 
J. 2006 
Australia 

Psychiatric nurses' 
ethical stance on 
cigarette smoking by 
patients: Determinants 
and dilemmas in their 
role in supporting 
cessation 

Att undersöka varför 
inte sjuksköterskor 
inom psykiatrisk vård 
erbjuder och 
tillhandahåller 
rökavvänjning i större 
utsträckning 

Kvalitativ studie med öppna  
djupintervjuer av sjuksköterskor inom 
psykiatrisk vård. Analyserats med en 
Grundad teorimetod. 

26 
(13) 

Sjuksköterskor inom psykiatrisk vård är väl 
lämpade för att utmana den djupt rotade rök 
kulturen som finns om de har viljan, 
ledarskapet och får stödet att kunna göra det. 
De tog beslut som grundade sig på patientens 
autonomi och principen om att inte göra 
skada och göra gott och upplevde att de ofta 
hamnade emellan dessa principer. 

K 
I 

Marques de Oliveira, 
R., & Ferreira 
Furegato, A. R.  
2015 
Brasilien 

The decreasing 
number of cigarettes 
during psychiatric 
hospitalization: 
intervention or 
punishment? 

Hur uppfattar personer 
med psykisk sjukdom 
de minskade antal 
cigaretter som de får 
tillgång till inom den 
psykiatriska 
slutenvården 

Semistrukturerad intervjustudie med två 
kontrollgrupper där G1fick röka en gång 
i timmen i sitt badrum och G2 fick röka 
8 cigaretter per dag utomhus. 
Tematisk innehållsanalys. 

96 
(-) 

Ena gruppen medgav tillfredställelse med 
begränsningen, den andra ansåg att 
begränsningen skedde utan dialog eller stöd 
och var mindre nöjda. Båda grupper upplevde 
dock fördelar med restriktionerna såsom 
självkontroll och flera kom till insikt om att 
de har ett eget ansvar kring sin rökning. Att 
minska mängden cigaretter vid inskrivning, 
tillsammans med stödåtgärder och motivation 
kan vara det första steget mot rökavvänjning 
inom psykiatrivården. 

CCT 
I 

Peckham, E., 
Bradshaw, T. J., 
Brabyn, S., Knowles, 
S., & Gilbody, S.  
2016 
United Kingdom 

Exploring why people 
with SMI smoke and 
why they may want to 
quit: Baseline data 
from the SCIMITAR 
RCT 

Utforskar 
rökbeteenden, skäl till 
att röka och motiv för 
att skära ner/sluta röka 
hos individer med 
allvarlig psykisk 
sjukdom som uttryckt 
intresse för att skära 
ner/ sluta röka. 

Randomiserad kontrollerad studie med 
deltagare från öppenvård och 
specialistvård. Intervjuer och 
frågeformulär med jämförelse mot 
baseline-data. 
 

97 
(13) 

Deltagarnas primära skäl att fortsätta röka var 
att de tänkte att det hjälpte dem att hantera 
stress, att slappna av och lindra tristess. 
Deltagarnas huvudsakliga motiv för att vilja 
skära ner eller sluta röka var relaterat till oro 
för sin egen hälsa. Tidigare försök att sluta 
röka hade ofta gjorts ensam utan tillgång till 
evidensbaserade rökavvänjningsmetoder. 

RCT 
I 



IV 

Författare 
År (för publikation) 
Land (där studien 

genomfördes) 
 

Titel Syfte Metod 
(Design, urval, 

datainsamling och 
analys) 

Deltagare 
(bortfall) 

Resultat Typ 
Kvalitet 

Ratschen, E., Britton, 
J., Doody, G. A., Phil, 
M., Leonardi-Bee, J., 
& McNeill, A.  
2009 
United Kingdom 

Tobacco dependence, 
treatment and smoke-
free policies: A survey 
of mental health 
professionals' 
knowledge and 
attitudes 

Undersökning av 
personalens kunskaper 
och attityder i relation 
till förekomst av 
rökning, beroende, 
behandling och 
sambandet mellan 
rökning och psykisk 
ohälsa.   

Enkätundersökning med frågeformulär 
utskickad till all hälso- och 
sjukvårdspersonal på 25 psykiatriska 
slutenvårdsenheter i Storbritannien. 
Deskriptiv statistisk analysmetod. 

459 
(-) 

Mindre än hälften av deltagarna tyckte att det 
var deras ansvar att inom den psykiatriska 
vården hantera patienters rökning och bara 
hälften ansåg att de hade tid att behandla 
rökberoende inom ramen för deras 
arbetsrutiner. Alla yrkesgrupper visade på 
bristande kunskaper. Inte minst läkarna där 
41procent var omedvetna om att rökning kan 
minska effekten av antipsykotiska läkemedel, 
och 36 procent var ovetande om att rökstopp 
kan medföra behov av minskad dos. 
Personalen överskattade förekomsten av 
rökning hos befolkningen i övrigt. Bland 
personalen var 26 procent rökare och också 
mer reserverade gällande betydelsen av en 
rökfri policy och att behandla patienternas 
nikotinberoende. Rapporterat deltagande i 
utbildning var associerat med större kunskap i 
samband med vissa delar av frågeformuläret. 

K 
I 

Ratschen, E., Britton, 
J., Doody, G. A., Phil, 
M., & McNeill, A.  
2009 
United Kingdom 

Smoke-free policy in 
acute mental health 
wards: Avoiding the 
pitfalls 

Utforskar de praktiska 
konsekvenserna av, och 
de problem som uppstår 
vid implementering av 
införande av en 
omfattande rökfri 
policy på psykiatriska 
slutenvårdsenheter. 

Kvalitativ studie med semistrukturerade 
intervjuer med ett stratifierat 
ändamålsenligt urval av 16 medicinsk 
och icke-medicinsk personal från två 
avdelningar på en akutpsykiatrisk 
inrättning där rökfri policy införts. 
Analyserats med Nvivo 7 mjukvara. 

16 
(-) 

Synen på den rökfria policyn var ambivalent. 
Policyn äventyrades väsentligen genom att 
personalen tillät patienter att röka  både 
utomhus och i rökrum inomhus. Rökpauser 
beskrevs vara en fixering för patienter och 
ibland störande vid terapeutiska aktiviteter. 
Nikotinberoende och avvänjning var inget 
som bedömdes eller gavs stöd till 
rutinmässigt.  

K 
I 
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Författare 
År (för publikation) 
Land (där studien 

genomfördes) 
 

Titel Syfte Metod 
(Design, urval, 

datainsamling och 
analys) 

Deltagare 
(bortfall) 

Resultat Typ 
Kvalitet 

Ratschen, E., Britton, 
J., Doody, G., & 
McNeill, A.  
2010 
United Kingdom 

Smoking attitudes, 
behaviour and nicotine 
dependence among 
mental health acute 
inpatients: An 
exploratory study 

Utforskar patienters 
upplevelse, rökvanor 
och symtom på 
nikotinabstinens i 
samband med en 
omfattande rökfri 
policy på akuta 
psykiatriavdelningar 
och identifiering av 
alternativ för framtida 
främjande och stöd till 
rökavvänjning inom 
dessa ramar. 

Explorativ studie med semistrukturerade 
intervjuer som genomförts med hjälp av 
en intervjuguide. Patienter i psykiatrisk 
slutenvård som uppfyllde kriterierna för 
att vara rökare, i stånd att ge sitt 
informerade samtycke och delta i 
studien utan att det utgjorde en risk för 
patientens tillstånd eller för forskaren.  
Tematisk innehållsanalys med Nvivo 7 
mjukvara. 

15 
(-) 

I allmänhet godtog patienter den rökfria 
policyn under förutsättning att de kunde röka 
utomhus. De flesta deltagarna hade ändrat 
sina rökvanor efter införandet av rökförbud. 
Flera som inte var intresserade av att sluta 
röka uppgav dock ett intresse av att minska 
på rökningen. Många hade lite kunskap om 
nikotinberoende, rapporterade en brist på 
strukturerat stöd för rökavvänjning, och ett 
allmänt intresse att detta görs tillgängligt för 
patienterna. Nikotinberoendet uppgavs vara 
lägre på avdelningen än i hemmiljö. 

K 
I 

Schwindt, R. G., 
McNelis, A. M., & 
Sharp, D.  
2014 
USA 

Evaluation of a theory-
based education 
program to motivate 
nursing students to 
intervene with their 
seriously mentally ill 
clients who use 
tobacco 

Utvärdering av effekten 
av ett teoribaserat 
utbildningsprogram på 
studenternas upplevda 
kompetens och 
motivation att ingripa 
vid rökning hos 
patienter med psykisk 
sjukdom. 

Explorativ studie med 
sjuksköterskestudenter inskrivna på en 
omvårdnadskurs i psykisk hälsa.Gjord 
med före och efter test : 
Självreflekterande övningar,fallstudie 
och föreläsningar 
Statistisk analys med SPSS mjukvara 
som användes för att analysera datan. 
 

119 
(-) 

Efter avslutat tobaksutbildningsprogram 
fanns statistiskt signifikanta förändringar hos 
deltagarna jämfört med innan utbildningen. 
Deltagarnas upplevda kompetens hade ökat 
liksom graden av självständighet och 
kontrollerad motivation 

K 
I 

Snyder, M., McDevitt, 
J., & Painter, S.  
2008 
USA 

Smoking cessation and 
serious mental illness 

Identifiering av 
personliga, sociala och 
miljömässiga faktorer 
som påverkar 
rökavvänjning hos 
personer med allvarlig 
psykisk sjukdom. 

Kvalitativ explorativ studie med fyra 
fokusgrupper hölls: två för dem som 
hade försökt sluta röka och två för dem 
som aldrig hade försökt att sluta. 
Semistrukturerade intervjuer och 
diskussioner. 
Tematisk analys med QSRNUD*IST N4 
mjukvaruprogram. 

33 
(8) 

 

Rökning är central för den dagliga 
överlevnaden hos patienter med allvarlig 
psykisk sjukdom. Social och miljömässig 
förstärkning kan både hjälpa och hindra 
arbetet kring att sluta röka. Rökfria miljöer 
påverkar beslut om att sluta röka om positiva 
sociala jämförelser med icke-rökare uppstår. 
Peer modeling och mellanmänskliga 
kontakter med icke-rökare kan erbjuda länkar 
till att forma stödjande icke-rökande 
relationer. 

K 
I 



VI 

Författare 
År (för publikation) 
Land (där studien 

genomfördes) 
 

Titel Syfte Metod 
(Design, urval, 

datainsamling och 
analys) 

Deltagare 
(bortfall) 

Resultat Typ 
Kvalitet 

Stockings, E. A., 
Bowman, J. A., 
Bartlem, K. M., 
McElwaine, K. M., 
Baker, A. L., Terry, 
M.,… Wiggers, J. H. 
2015 
Australien 

Implementation of a 
smoke-free policy in 
an inpatient 
psychiatric facility: 
Patient-reported 
adherence, support, 
and receipt of 
nicotine-dependence 
treatment 

Undersökning av 
patienters anpassning 
till en rökfri policy, 
deras uppfattning av 
stöd från personalen vid 
denna policy, patienters 
mottagande av 
nikotinberoende 
behandling och 
patienters acceptans av 
en rökfri policy, och 
dess associationer med 
dessa indikatorer om 
kvaliteten på 
implementeringen av 
en rökfri policy. 

Tvärsnittsstudie med patienter från tre 
enheter på en psykiatrisk 
slutenvårdsklinik, som av sjuksköterskor 
bedömdes vara kliniskt stabila och var 
över 18år. 20 minuters intervjuer öga-
mot-öga och enkäter användes under en 
12-månadersperiod. 
Deskriptiv tematisk analys med x2-tests. 

181 
(13) 

Rökarnas anpassning till en rökfri policy var 
dålig. Endast hälften ansåg att policyn hade 
stöd av personalen. De flesta rökarna använde 
nikotinersättning, men få upplevde att de  fick 
optimal behandling för sitt nikotinberoende. 
Sammantaget var ungefär 46 procent av 
patienterna positiva till en rökfri policy (29,9 
procent rökare, 64,3% icke-rökare). ). De 
rökare som anpassat sig till rökförbudet 
uppfattade personalen som stödjande och 
rapporterade att 
nikotinersättningsbehandlingen minskat deras 
röksug, och hade en mer positiv syn på den 
rökfria policyn. 

K 
I 

Stockings, E., 
Bowman, J., 
McElwaine, K., 
Baker, A., Terry, M., 
Clancy, R.,… 
Wiggers, J.  
2013 
Australien 

Readiness to quit 
smoking and quit 
attempts among 
Australian mental 
health inpatients 

Undersökning av 
beredskapen att sluta 
röka, sluta-röka 
beteenden och motiv 
för att sluta hos en 
diagnostiserad 
heterogen grupp av 
rökande patienter på ett 
stort offentlig 
psykiatrisk 
slutenvårdssjukhus i 
New South Wales och 
undersökning ifall en 
rad sociodemografiska, 
kliniska och 
rökrelaterade faktorer 
som förutsäger 
villigheten i att sluta 
röka och försök till att 
sluta. 

Tvärsnittsstudie där patienter från tre 
psykiatriska slutenvårdsenheter under en 
12-månaders period, intervjuades och 
data samlades in med hjälp av ett 
strukturerat enkätverktyg. 
Deskriptiv statistisk analys och chi-två-
test. 

199 
(18) 

Cirka 47 procent av rökarna rapporterade att 
de gjort åtminstone ett försök till att sluta 
röka de senaste 12 månaderna, trots att nästan 
tre fjärdedelar av dem klassats vara i ett 
”prekontemplativt” skede gällande 
förändring. Multinominala logistiska 
regressioner visade att de som 
självrapporterade att de ”inte njuter av att 
vara rökare” och försökt sluta röka de senaste 
12 månaderna kommit längre i 
förändringsprocessen än till ett 
”prekontemplativt” skede. En hög 
självrapporterad önskan att sluta röka 
förutspådde att försök till att sluta gjorts 
under de senaste 12 månaderna. 

K 
I 



VII 

Författare 
År (för publikation) 
Land (där studien 

genomfördes) 
 

Titel Syfte Metod 
(Design, urval, 

datainsamling och 
analys) 

Deltagare 
(bortfall) 

Resultat Typ 
Kvalitet 

Strong, D. R., 
Uebelacker, L., Fokas, 
K., Saritelli, J., 
Matsko, S., & 
Schonbrun, Y.  
2014 
USA 

Utilization of 
evidence-based 
smoking cessation 
treatments by 
psychiatric inpatient 
smokers with 
depression 

Undersökning av vilka 
preferenser 
inneliggande patienter 
med depression har 
gällande rökavvänjning 

Explorativ enkätstudie med patienter 
inneliggande på en psykiatrisk klinik. 
Deskriptiv statistisk analys. 

80 
(-) 

Bekymmer för viktuppgång rankades som det 
största hindret för att vilja sluta röka följt av 
känslomässiga hinder, ekonomiska hinder 
och nedsatt egenvårdsförmåga. 

K 
I 

Wye, P., Bowman, J., 
Wiggers, J., Baker, A., 
Carr, V., Terry, M.,… 
Clancy, R.  
2010 
Australien 

Providing nicotine 
dependence treatment 
to psychiatric 
inpatients: The views 
of Australian nurse 
managers 

Beskrivning av 
chefsjuksköterskors syn 
på tillhandahållande av 
behandling för 
nikotinberoende, 
beskrivning av faktorer 
som chefsjuksköterskor 
upplever påverka 
tillhandahållandet, 
undersökning av 
samband mellan 
chefsjuksköterskors syn 
på och 
tillhandahållande av 
nikotinberoende 
behandling. 

Tvärsnittsstudie med frågeformulär 
utskickat till chefssjuksköterskor på alla 
statliga psykiatriska slutenvårdsenheter i 
New South Wales, Australien. 
Alla analyser genomfördes med hjälp av 
SAS version 8. 

131 
(8) 

Faktorer som påverkar patienter ansågs ha en 
hög grad av inflytande på vilken typ av 
behandling för nikotinberoende som 
tillhandahölls. Många chefsjuksköterskor 
uppgav att de tillhandahöll rökavvänjning om 
patienten bad om hjälp att sluta röka och om 
patientens hälsa förbättrades av att sluta. 
Chefsjuksköterskor som tyckte att behandling 
för nikotinberoende ingick i sjuksköterskans 
roll var mer benägna att tillhandahålla 
rökavvänjning till skillnad från de enheter där 
chefsjuksköterskan inte hade denna 
uppfattning. 

K 
I 

Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K) 
I = Hög kvalitet, II = Medel kvalitet, III = Låg kvalitet 
 

 

 

 

 


