
   

 

 
     

 

 
 

 

 

 

 

 

 

METODER VID RÖKAVVÄNJNING FÖR PATIENTER MED 

ISCHEMISK HJÄRTSJUKDOM  

 
En forskningsöversikt 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Examinationsdatum: 110519 

Kandidatprogrammet i omvårdnadsvetenskap, 60 högskolepoäng 

Självständigt arbete, 15 högskolepoäng 

Grundnivå 

Kurs: OHT09 

  

 

Författare: 

Agneta Ramén 

Helena Lindén 

Handledare:  

Therese Anderbro 

Examinator: 

Anna Hansson 

  

 



 

  

 

SAMMANFATTNING 

 

Rökning utgör en av de största riskfaktorerna för ischemisk hjärtsjukdom (IHD). Så mycket 

som 30 procent av all IHD före 65 års ålder beror på rökning. Trots att de flesta idag är 

medvetna om rökningens konsekvenser fortsätter många att röka. Detta har blivit ett stort 

problem i samhället vilket har lett till att sjukvården har börjat arbeta i mer preventivt syfte. 

Rökningsrelaterade sjukdomar där IHD ingår, utgör en kostsam post både för individen och 

för samhället.  

 

Syftet med denna studie var att beskriva vilka metoder som har effekt vid rökavvänjning för 

patienter med ischemisk hjärtsjukdom. 

 

Studien gjordes i form av en forskningsöversikt. De arton vetenskapliga artiklarna som 

utvaldes för studien söktes via databaserna PubMed och CINAHL. Sökorden som användes i 

PubMed var; smoking cessation intervention myocardial infarction, smoking cessation cardiac 

patients counselling, smoking cessation cardiovascular disease, smoking cessation after 

myocardial infarction, smoking cessation methods myocardial infarction, smoking cessation 

ischemic heart disease. I CINAHL användes följande; smoking cessation myocardial 

infarction.  

 

Resultatet har redovisats under sju rubriker; motiverande samtal, beteendeinriktade 

interventioner, patientrådgivning, skriftligt åtagande, anhörigstöd/kontakt med annan rökare, 

effekten av nikotinersättningsmedel och läkemedelsbehandling med buprobion samt 

uppföljande vård. Alla studier kombinerade olika metoder utan att, med undantag av någon 

studie, redovisa effekterna av de enskilda metoderna. De rökavvänjningsprogram som hade 

många metodkomponenter med i programmet hade bättre framgång än de med få. Något som 

tydligt framkom var att de metoder som används bör vara individanpassade. Upprepade och 

beteendeinriktade samtal som fortgår under en längre tid medförde ett högt antal rökfria 

deltagare.  

 

Slutsatsen var att om fler metoder används i interventionen ökar möjligheten att bli rökfri. De 

metoder som används i rökavvänjningsprocessen bör vara individanpassade. Kortfattade 

interventioner tycks inte vara tillräckligt för att uppnå någon effekt. För att uppnå bästa 

resultat bör personal med specialistkompetens tillsättas eller utbilda befintlig personal. Här 

har sjuksköterskan en central roll som informatör, behandlare och samordnare av olika 

insatser. 

 

Nyckelord: rökavvänjning, ischemisk hjärtsjukdom, hjärtinfarkt 
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INLEDNING      

 
Idag i Sverige sjukhusvårdas över 50 000 personer för ischemisk hjärtsjukdom (IHD) som är 

samlingsnamnet för stabil kärlkramp, kärlkramp och hjärtinfarkt. Sjukdomen kan betraktas 

som en folksjukdom som utgör en dominerande dödsorsak. En viktig del av behandlingen av 

IHD är att minska riskfaktorerna för utvecklingen av sjukdomen (Socialstyrelsen, 2008). 

Rökning anses på många håll vara den viktigaste riskfaktorn (Persson & Stagmo, 2008). Med 

minskad rökning har sjukligheten och dödligheten sjunkit under de senaste decennierna 

(Socialstyrelsen, 2008). 

 

Socialstyrelsen bedömer att daglig rökning leder till kraftig till mycket kraftig förhöjd risk för 

många av våra stora allvarliga folksjukdomar. Enligt socialstyrelsen rekommenderas 

kvalificerad rådgivning vid daglig rökning. Trots detta finns ingen enhetlig praxis och det 

råder stora variationer mellan landsting och mellan olika vårdenheter. Kvalificerad 

rådgivningen kan ske individuellt eller i grupp och kan kompletteras med olika verktyg och 

hjälpmedel och förstärkas med särskild uppföljning (Socialstyrelsen, 2010). 

 

I det sekundärpreventiva registret efter hjärt ischemisk akutvård (SEPHIA) identifieras 

skillnader i behandlingsresultat när det gäller rökavvänjning i Sverige, se bilaga I och II.  

De erfarenheter som författarna till föreliggande arbete har, som är sjuksköterskor och 

verksamma både i Stockholm- och Norrlandsregionen, är att man arbetar efter olika metoder 

runt rökavvänjningsarbetet för patienter med IHD. 

 
 

BAKGRUND 

 

Rökning 

 

I detta arbete används begreppet rökning för alla produkter där tobaksrök inhaleras. Det är 

främst de fabrikstillverkade cigaretterna som dominerar. Några enstaka procent av den totala 

rökningen utgörs av piprökning, cigarr och cigarill rökning samt egenrullade cigaretter. Något 

som ökat den sista tiden i Sverige är rökning av vattenpipa. Där är kunskapen om behandling 

och skadeverkningar begränsade (Statens folkhälsoinstitut, 2009). Cirka 30 procent av dem 

som dör i en hjärtkärl sjukdom eller cancer har varit rökare (Hjalmarsson, 2006). 

 

De flesta dagligrökarna finns i åldersgruppen 45-64 år. Det är främst personer i arbetaryrken, 

arbetslösa, lågutbildade personer med sjukpenning och socialt utsatta som röker dagligen. 

Studerande och arbetslösa röker mest (Statens folkhälsoinstitut, 2009). 

 

Ischemisk hjärtsjukdom  

 

Ischemi betyder syrebrist. Med åldern ökar i varierande grad fettinlagring och plackbildning 

(atheroskleros) i kroppens pulsådror, på de inre kärlväggarna. Detta leder till förträngningar 

och proppbildning i ett eller flera av blodkärlen i hjärtat. Då försämras blodflödet så mycket 

att det uppstår syrebrist i hjärtat. Ischemisk hjärtsjukdom (IHD) inkluderar stabil kärlkramp, 

instabil kärlkramp och hjärtinfarkt. Stabil kärlkramp orsakas oftast av förträngningar i ett eller 

flera kranskärl. Detta leder till att syretillförseln till hjärtat blir försämrat som ger symtom i 

form av bröstsmärtor främst när pulsen ökar, exempelvis vid psykisk och fysisk ansträngning.  

Vid instabil kärlkramp har besvären ändrat karaktär till plötslig debut av lättutlösta 

bröstsmärtor eller kraftig försämring av stabil kärlkramp.  
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En inflammatorisk process pågår i de blodkärl som är förträngda av atherosklerotiska plack. 

Detta gör att det kan uppstå sprickor med sårbildning i placket (plackruptur). När en 

blodpropp bildas i ett av hjärtats kranskärl, gör det att kranskärlet täpps till helt eller delvis. 

Blodet når då inte fram till hjärtmuskulaturen, man får en hjärtinfarkt (Hjärt- och Lungfonden, 

2009). 

 

IHD är i Sverige och stora delar av världen en dominerande dödsorsak, framför allt i högre 

åldrar. Förekomsten av IHD varierar mellan befolkningsgrupper och mellan könen. I Sverige 

ses den högsta förekomsten av IHD i Dalarna, norra Sverige samt i Malmö (Socialstyrelsen, 

2009). 

 

Rökning och ischemisk hjärtsjukdom 

 

En av de största riskfaktorerna för IHD är rökning. Cirka 30 procent av all ischemisk 

hjärtsjukdom före 65 års ålder beror på rökning rapporterar Statens folkhälsoinstitut (enligt 

The Surgeon General, 2004). Statens fokhälsoinstitut, 2005 (enligt Teo et al., 2006) skriver att 

det är två till tre gånger större risk hos en rökare att få hjärtinfarkt än hos en icke- rökare. 

Riskökningen är beroende på ålder (ju yngre, desto högre är den reella risken) samt hur många 

cigaretter per dag som röks. Vid rökning påverkas hjärtat snabbt genom effekten att 

blodtrycket stiger och hjärtat slår snabbare, detta gör att hjärtmuskeln med tiden kan skadas. 

Tobaksröken innehåller en substans som ökar blodets koagulationsbenägenhet, detta gör att 

risken för blodpropp ökar. Rökning orsakar också skador direkt på väggen i blodkärlen, dvs. 

atheroschleros. Dessa effekter kan därmed orsaka hjärtinfarkt (Schenk-Gustafsson, 2003).  

 

Flera studier har visat på att risken för att få en ny hjärtinfarkt minskar snabbt redan under de 

första ett till två åren hos dem som slutat röka i förhållande till de som fortsätter (Persson & 

Stagmo, 2008).  

 

I studien av Serrano, Madoz, Ezpeleta, San Julian, Amézqueta, Pérez och de Irala (2003) 

tittade man på vilka effekter sekundärprevention i form av rökavvänjning hade när det gällde 

dödlig eller icke dödlig reinfarkt hos patienter som antingen fortsatte att röka eller slutade 

efter den första infarkten och behandlades med sekundärpreventiva åtgärder. De fann att 

risken för akut hjärtinfarkt är tre gånger högre hos patienter som fortsätter att röka efter en 

akut hjärtkärl sjukdom jämfört med patienter som har slutat. Risken för reinfarkt hos patienter 

som slutat röka liknar risken för icke-rökare före första infarkten. 

 

Nikotinberoende 

 

Nikotin är en drog som snabbt orsakar ett väldigt starkt psykiskt och fysiskt beroende. 

Nikotinberoende och nikotinabstinens klassas som sjukdomar. Nikotinet når snabbt 

blodbanan, inom tio sekunder, när det inhaleras. Det är en drog som verkar både stimulerande 

och lugnande, det stimulerar hjärnans belöningssystem. En känsla av upprymdhet och 

välbehag inträder. Den beroendeskapande verkan kommer av att nikotinet binds till kolinerga 

receptorer (nikotinreceptorer) som ger en frisättning av dopamin i hjärnan. Nikotinabstinens 

kommer redan inom några timmar vid rökstopp men varar ofta inte längre än två till fyra 

veckor. Symtom på abstinens är bl.a. röksug, irritation och oro. Antalet rökta cigaretter per 

dag och tiden från det att man vaknar till att man röker den första cigaretten är indikatorer på 

graden av nikotinberoende. De som vaknar på natten och måste röka har det starkaste 

beroendet. Beroendet har även sociala och psykologiska sidor med inlärda mönster som kan ta 

längre tid att bryta än det fysiska beroendet (Statens folkhälsoinstitut, 2009). 
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Rökavvänjning  

 

En förutsättning för att en person som är rökare ska försöka sluta är att den vill sluta. Det kan 

ta tid att komma fram till ett sådant beslut. Om den personen får hjälp kan det gå mycket 

fortare. Rökavvänjningshjälp ska vara så utformat att den kan svara upp mot rökarens behov 

av stöd och hjälp vid olika tidpunkter (Hjalmarsson, 2006). Rökavvänjning består av olika 

faser. I den förberedande fasen förbereds rökaren inför rökstoppet genom att tilltron till den 

egna förmågan att sluta stärks samt genom att stärka individens motivation sluta. Eventuellt 

påbörjas behandling med läkemedel. Under avvänjningsfasen ges råd och stöd samt eventuell 

fortsatt/påbörjad läkemedelsbehandling. I uppföljningsfasen sker en uppföljning för att ge 

fortsatt stöd för att vara fortsatt fri från tobak (Hjalmarsson, 2006). 

 

Sjukhus är en rökfri miljö. De flesta patienter som vill röka måste söka sig till rök tillåtna 

zoner utanför sjukhuset där det är tillåtet att röka. För vissa patienter kan de kroppsliga 

besvären göra att de blir sängbundna, och nikotinet kan då ha hunnit gått ur kroppen när 

patienten klarar att lämna avdelningen för att röka. Vid sjukhusinläggning blir även, för de 

flesta det starkaste motivet aktuellt nämligen, hälsoskälet (Hjalmarsson, 2006). Vid 

sjukhusvistelse kan det därför vara mycket lämpligt att påbörja rökavvänjning. Patienten 

känner sig då ofta sårbar och därför mer mottaglig för information. Eftersom sjukhuset i sig 

förmedlar auktoritet kan det hjälpa patienten att se mer allvarligt på sin situation. Det kan göra 

att personen lättare tar emot information. På sjukhuset finns alltid personal att tillgå om 

patienten behöver stöd eller har frågor (Rigotti, Munafo & Stead, 2007). 

 

Statens folkhälsoinstitut skriver också att Landstinget bör kunna erbjuda rökavvänjning hos 

en utbildad tobaksavvänjare till patienter som behöver mer behandling i slutenvården 

exempelvis efter en hjärtinfarkt (Statens folkhälsoinstitut, 2007). 

 

Läkemedel för avvänjning 

 

Nikotinläkemedel 

Idag finns flera godkända läkemedel för rökavvänjning som ska lindra nikotinabstinens och 

minska suget av nikotin samt förhindra återfall. De finns i olika beredningsformer: tuggummi, 

sugtabletter plåster, munspray och inhalatorer (Statens folkhälsoinstitut, 2009). 

 

Receptbelagda läkemedel 

Bupropion (Zyban®) och Vareniklin (Champix®) är receptbelagda läkemedel som är 

andrahandspreparat och skall rekommenderas i andra hand efter nikotinläkemedel . De är 

antidepressiva läkemedel som innehåller vissa kemiska ämnen som påverkar hjärnan. Detta 

gör att abstinensen och suget minskar efter att man slutat röka (Statens folkhälsoinstitut, 

2009). 

 

I en studie av Rigotti et al. (2006) där man tittade på hur säkert behandlingen med Bupropion 

för rökare med akut hjärtkärlsjukdom, såg man inte någon skillnad i kardiovaskulär mortalitet 

efter ett år, inte heller när det gällde blodtrycksnivåer eller kardiovaskulär händelse. 

Kontrollgruppen fick placebo. 
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Kvalitetsregistret - sekundärprevention efter hjärt ischemisk akutvård (SEPHIA) 

 

SEPHIA är ett nationellt kvalitetsregister där man följer upp patienter under 75 år som haft 

hjärtinfarkt. De följs upp vid två tillfällen under första året efter hjärtinfarkten. 

De senaste decennierna har överlevnaden den första månaden efter hjärtinfarkt förbättrats 

avsevärt p.g.a. förbättrade behandlingsmetoder. Det finns dock fortfarande hög risk för 

återinsjuknande i hjärtinfarkt och död. En av de viktigaste sakerna att göra för att minska 

återinsjuknande är sekundärpreventiva åtgärder. Det sekundärpreventiva arbetet ska ge 

patienten verktyg att hantera sin sjukdom och minska risken för komplikationer i framtiden. 

En av variablerna som registreras är riskfaktorer, bl.a. rökning. Deltagande i sekundär- 

preventiva insatser som hjärtskola och rökavvänjning är en annan. I detta register kan man se 

att det är stor skillnad i Sverige på hur stor andel rökare som blivit rökfria vid 

uppföljningstillfällena samt hur stor andel som varit med i rökavvänjningsprogram (SEPHIA, 

2011), se bilaga I till IV. 

Enligt Reid, Pipe och Quinlan (2007) är det viktigt att ta tillvara möjligheten att påbörja 

rökavvänjning under sjukhusvistelsen för hjärtkärlsjuka patienter eftersom deras motivation 

då ofta är hög. Det är även viktigt att det finns sekundärpreventiva program att följa för denna 

patientgrupp. 

 

Socialstyrelsens rekommendationer om hjärtsjukvård 

 

I en redovisning från mars 2009 av Socialstyrelsen finns en utvärdering av hjärtsjukvården i 

Sverige. Man utgår där från de indikatorer som finns i Socialstyrelsens nationella riktlinjer för 

hjärtsjukvård 2008. Det är 45 indikatorer som visar olika delar av hjärtsjukvården. Avsikten 

med rapporten är öppna jämförelser och rekommendationer för att pressa landstingen att göra 

förbättringar som behövs. Denna rapport visar att hjärtsjukvården i Sverige är bra på många 

sätt men att i de flesta landsting finns förbättringsområden. Man konstaterar att överlevnaden 

skulle bli bättre om alla gavs samma behandling (Socialstyrelsen, 2009).  

 

Ett av förbättringsområdena gäller att minska antalet patienter som fortsätter att röka efter 

hjärtinfarkt. Det är mer än 35 procent av hjärtinfarktpatienterna som fortsätter att röka efter att 

de fått hjärtinfarkt. Alla sjukhus i Sverige har idag sekundärpreventiva program där bland 

annat rökavvänjning ingår. Det är dock lågt deltagande i programmen. Bara 11 procent av 

infarktpatienterna som rökte deltog i rökavvänjningsprogram (Hjärt- Lungfonden, 2009). 

 

Enligt Socialstyrelsens preliminära version av Nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande 

metoder (2010) ska alla personer med ohälsosamma levnadsvanor som möter hälso- och 

sjukvården få någon form av rådgivning om sina levnadsvanor. Det är grunden i alla 

sjukdomsförebyggande åtgärder i riktlinjerna. Socialstyrelsen rangordnar tillstånds- och 

åtgärdskombinationerna i en skala från ett till tio. Ett innebär att åtgärden har störst 

angelägenhetsgrad, tio innebär att åtgärden ger liten nytta alternativt liten nytta i förhållande 

till kostnaden vid det aktuella hälsotillståndet. Ett tillstånd som behandlas i riktlinjerna är 

daglig rökning hos vuxna. Här avses personer som är 18 år eller äldre. Exempel på en 

högriskgrupp är patienter med hjärtkärlsjukdom. För dessa är det ytterst angeläget att de får 

hjälp och stöd att sluta röka. 

Socialstyrelsen rekommenderar att hälso- och sjukvården bör: 

     ● ge erbjudande om rådgivning i grupp till daglig- rökare (prioritet 2), 

     ● ge erbjudande om individuell rådgivning till daglig- rökare (prioritet 3),  

     ● ge erbjudande om telefonrådgivning till daglig- rökare (prioritet 3) 

 (Socialstyrelsen, 2010). 
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Samhällsekonomiska vinster 

 

Hälso- och sjukvårdens årliga kostnader relaterat till rökning uppskattas till 2,2 miljarder 

kronor (Socialstyrelsen, 2010). Effekten av att erbjuda alla rökare kvalificerad rådgivning om 

resultatet blir att tio procent slutar röka innebär det en sänkt vårdkostnad med 220 miljoner 

kronor per år eller 2,3 miljoner kronor per 100 000 invånare. Beräkningen innehåller en viss 

överskattning eftersom den bygger på att alla vårdkostnader som är relaterade till rökning 

uteblir. Det är dock svårt att göra direkta jämförelser mellan kostnader för åtgärden och 

besparingar (Socialstyrelsen, 2010). Rökavvänjning är en av de mest kostnadseffektiva 

behandlingsmetoder som finns. Det är mycket kostnadseffektivt om man jämför med 

behandlingar mot andra riskfaktorer och riskbeteenden. Vid rökavvänjning (inklusive 

läkemedel) av 20-40 patienter i tre månader förebygger man ett allvarligt sjukdomsfall hos 

rökare. Man måste behandla mellan 400-900 patienter med läkemedel i fem år för att 

förebygga ett enda sjukdomsfall i hjärtinfarkt eller stroke hos patienter med måttlig kolesterol 

eller blodtrycksförhöjning som för övrigt är friska (Statens folkhälsoinstitut, 2007). Råd om 

rökstopp är mycket kostnadseffektivt. Kostnaden per räddat levnadsår genom råd om rökstopp 

uppskattas till mellan 5000 och 15000 kronor (Socialstyrelsen, 2008). 

 

Sjuksköterskans roll   

                        

International Council of Nurses (ICN) har tagit fram en kod som sjuksköterskor ska grunda sitt arbete 

på. De framhåller att sjuksköterskans främsta ansvarsområde är att främja hälsa, förebygga sjukdom, 

återställa hälsa och att lindra lidande. I sitt arbete ska sjuksköterskan ha ett etiskt förhållningssätt, följa 

de riktlinjer och författningar som gäller och arbeta utifrån vetenskap och beprövad erfarenhet. Det 

gäller oberoende av inom vilket område eller vårdform sjuksköterskan arbetar (Socialstyrelsen, 2005). 

En kompetensbeskrivning för sjuksköterskor har tagits fram av Socialstyrelsen (2005) där man 

tydliggör sjuksköterskans profession och utövande av yrket. Där framhålls det etiska förhållningssättet 

och helhetssynen inom yrket och alla kompetensområden. I kompetensbeskrivningen tydliggörs vilken 

kompetens en sjuksköterska ska ha när det gäller omvårdnadens teori och praktik, ledarskap, forskning 

och utveckling samt utbildning. Sjuksköterskan ska kunna identifiera och aktivt förebygga hälsorisker 

och när det finns behov motivera till livsstilsförändringar samt stödja och undervisa patienter och 

närstående i grupp eller individuellt, i syfte att främja hälsa och förhindra ohälsa (Socialstyrelsen, 

2005). I en studie av Gould, Pearce och James (2000) redovisas i resultatet att sjuksköterskor själva 

anser att de har en viktig roll att spela i ett interventionsprogram, men att de har för lite utbildning för 

detta. Länder har ofta en egen kultur kring rökning som gör att det kan vara svårare att sluta röka. I en 

studie från Taiwan av Wang, Harell och Sandy (2008) grundade sig sjuksköterskans metod på att först 

utforska vilka faktorer som ökade eller minskade patientens motivation till rökfrihet. Den visade att för 

att sjukvården skulle kunna ge den bästa vården behövs kunskaper om olika kulturer. Socialstyrelsen 

(2005) skriver att sjuksköterskan ska visa omsorg om och respekt för patientens autonomi, integritet 

och värdighet samt visa öppenhet och respekt för olika värderingar och trosuppfattningar.  
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Problemformulering 

 

Kunskapsläget idag angående hur rökavvänjnings intervention ska genomföras vid IHD är 

inte tydligt klarlagt. I de allmänna riktlinjerna från Socialstyrelsen står att rådgivning skall ges 

men inte vilka faktorer som främjar effekten av rökavvänjning. Det är viktigt att beskriva de 

metoder som är verksamma i rökavvänjning för att vi som sjuksköterskor ska veta hur 

patienter med ischemisk hjärtsjukdom på bästa sätt bör erbjudas hjälp med rökavvänjning 

 

SYFTE 

 

Syftet var att beskriva vilka metoder som har effekt vid rökavvänjning för patienter med 

ischemisk hjärtsjukdom. 

      

                                          

METOD    

 

En forskningsöversikt har valts som metod för att sammanställa det aktuella kunskapsläget i 

området. Forskningsöversikt innebär att kunskapsläget i ett område beskrivs utifrån studier av 

vetenskapliga artiklar (Forsberg & Wengström, 2008). Det har den sista tiden blivit alltmer 

vanligt förekommande med forskningsöversikter. Detta beror på ett ökande behov eftersom 

kunskapsmängden snabbt ökar (Backman, 1998). Resultatet kan tänkas motivera framtida 

forskningsbehov i området. En forskningsöversikt kan eventuellt identifiera ett sådant behov 

(Forsberg & Wengström, 2008). Därför anses val av metod passa för att få svar på syftet.  

 

Urval     

 

Vuxna patienter, 18 år eller äldre med ischemisk hjärtsjukdom som har erbjudits sekundär 

preventiv rökavvänjning i anslutning till vård inom akutsjukvården har valts. Övervägande 

artiklar som tagits med är randomiserade kontrollerade studier (RCT). Artiklarna är 

publicerade tidigast 2000 för att undvika inaktuella resultat. De skulle finnas tillgängliga i 

fulltext och på engelska, danska eller svenska. 

 

Datainsamling 

 

Vid sökande av artiklar till denna studie har databaserna PubMed / Medline och CINAHL 

använts. Sökord i PubMed är följande; smoking cessation intervention myocardial infarction, 

smoking cessation cardiac patients counselling, smoking cessation cardiovascular disease, 

smoking cessation after myocardial infarction, smoking cessation methods myocardial 

infarction, smoking cessation ischemic heart disease. I CINAHL användes följande; smoking 

cessation myocardial infarction. Sökningarna påbörjades i PubMed med många funna artiklar 

som svarade mot studiens syfte. Fortsatta sökningarna i CINAHL resulterade i att samma 

artiklar återfanns som redan tagits fram via PubMed varvid fortsatta sökningar i CINAHL 

uteblev. Sökningen - smoking cessation ischemic heart disease gav över 1000 träffar varvid 

de första 30 abstracten lästes, granskades och jämfördes med redan funna artiklar. Många av 

artiklarna återkom när de olika sök kombinationerna användes och samma effekt uppnåddes 

även då stor antal träffar uppnåddes. De funna artiklarna söktes under perioden november 

2010 och mars 2011. Resultatet har redovisats i tabell 1. Sammanlagt inkluderades 18 artiklar 

i resultatet. 
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Tabell 1. Redovisning av artikelsökningen 

 

Databas Sökord Antal träffar Granskade 

Artiklar 
Valda artiklar 

PubMed Smoking cessation 

cardiac patients 

counseling 

156 7 5 

PubMed Smoking cessation after 

myocardial infarction 
269 4 3 

PubMed Smoking cessation 

methods myocardial 

infarction 

234 5 3 

 

 

PubMed Smoking cessation 

interventions myocardial 

infarction 

87 2 2 

PubMed Nursing interventions 

smoking cessation 

cardiac patients 

16 3 2 

Pub Med Smoking cessation 

ischemic heart disease 
1075 

 

30 1 

CINAHL 

 

Smoking cessation 

myocardial infarction 
13 

 

5 2 

 

Databearbetning 

 

Det första urvalet gjordes utifrån granskning och utsortering av artiklarnas titlar och därefter i 

artiklarnas sammanfattning. De abstrakt som valdes ut var de som svarade mot studiens syfte. 

Valda artiklar har sedan lästs igenom helt för att genomgå en kvalitetsbedömning och 

granskning. De granskades enligt bedömningsunderlag för vetenskaplig klassificering samt 

kvalitet (Statens beredning för medicinsk utvärdering, SBU & Svensk Sjuksköterskeförening, 

1999; William, Stoltz och Bahtsevani, 2006), bilaga V. Kvalitetsbedömning, granskning och 

sortering av de 18 artiklar vi valde ut redovisas i en matris som bilaga VI. Artiklarna 

bearbetades oberoende av författarna för att öka tillförlitligheten i utvärderingen. I artiklarna 

eftersöktes metoder som användes för rökavvänjning till patienter med IHD. De funna 

metoderna färgmarkerades och delades upp i sju kategorier.  

 

 

FORSKNINGSETISKA ÖVERVÄGANDE  

       
Enligt vetenskapsrådet (2001) skall forskarens alla fynd och resultat redovisas utan att 

förvrängas genom fabricering av data, förfalskning, plagiering eller förvrängning av 

forskningsprocessen. Författarna har strävat efter att välja studier där tillstånd har getts av en 

etisk kommitté eller där man gjort noggranna etiska överväganden. Det är viktigt att valda 

artiklar redovisas noggrant, inte bara det som stöder forskarens egen åsikt (Forsberg & 

Wengström, 2008).  
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RESULTAT 

 

Resultatet av de 18 artiklarna presenteras under olika rubriker som författarna kategoriserat 

utifrån att de funnit gemensamma teman från de olika artiklarna. Följande rubriker kommer 

att användas för att presentera de olika metoderna som ingått i studierna: motiverande samtal, 

beteendeinriktade interventioner, patient rådgivning, skriftligt åtagande, anhörigstöd/kontakt 

med annan rökare, effekten av nikotinersättningsmedel och läkemedelsbehandling med 

Buprobion samt uppföljande vård. De flesta artiklar hade fler än en metod med i 

interventionen, som kombinerades. Alla metoder i studierna redovisas var för sig under de 

olika rubrikerna för att tydligt åskådliggöra alla metoder i interventionen. 

 

Motiverande samtal 

 

I studien av Bock et al. (2008) av vuxna rökare som låg inne på en observationsavdelning i 24 

timmar för att utesluta hjärtinfarkt såg man att avhållsamheten var signifikant högre bland 

deltagarna som fått skräddarsydd intervention med bl.a. motiverande samtal. 

 

I en studie av Chonuinar och Robichaud- Ekstrand (2005) fick halva interventionsgruppen sex 

uppföljande samtal som var motiverande och rådgivande. Efter två månader var det ingen 

signifikant skillnad i rökfrihet mellan de tre grupperna men procentuella skillnader sågs. I 

grupp ett som mottog motiverande telefonsamtal var det 43 procent som var rökfria i grupp 

två 30 procent och i kontrollgruppen 22 procent. Vid uppföljning efter sex månader 

rapporterades signifikanta skillnader 42 procent, 30 procent och 20 procent i respektive grupp. 

 

I Dornelas et al. (2000) gavs råd om avvänjning kombinerad med motivationsintervju och 

återfallsprevention. Vid uppföljning efter sex månader var det en signifikant skillnad då fler 

av deltagarna i interventionsgruppen var rökfria jämfört med de i kontrollgruppen. Efter 12 

månader var det fortfarande signifikant skillnad. Låg self- efficacy (en persons tro på sin egen 

kompetens) i kombination med ingen intervention hade störst sannolikhet för återfall. Hos 

dem som fick minimal rådgivning och hade låg self- efficacy var bara sju procent rökfria efter 

ett år jämfört med femtio procent i interventionsgruppen. Hos dem som fick minimal 

rådgivning och hade hög self-efficacy var 57 procent rökfria jämfört med 

interventionsgruppen där 82 procent var rökfria efter ett år. 

 

Motiverande samtal tillsammans med andra interventioner visade sig i alla tre studier ha 

signifikant positivt resultat med avseende på rökavvänjning. 

 

Beteendeinriktade interventioner 

 

I studierna av Feeney et al. (2001), Fung et al. (2005), Mohiuddin et al. (2007) samt 

Sivarajan- Frolicher et al. (2003), var beteendeterapi en av flera faktorer som studerats.  

 

 I Sivarajan- Frolicher et al. (2003) ingick 277 hjärtkärlsjuka kvinnor där sjuksköterskor 

utövade beteendeterapi. Alla sjuksköterskor som var med i programmet hade deltagit i en 

tvådagars utbildning innefattande vägledning och beteendeterapi. Interventionsgruppen hade 

signifikant mer rökfri tid än kontrollgruppen.  

 

Mohiuddin et al. (2007) visade också på signifikanta resultat gällande antalet rökfria patienter. 

Där gavs en intensiv rökavvänjningsintervention med beteendemodifierad rådgivning samt 

individualiserad läkemedelsbehandling. Efter 24 månader var 33 procent rökfria i den 
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intensivbehandlade gruppen jämfört med nio procent i kontrollgruppen. Den totala 

mortaliteten var 2,8 procent i den intensivbehandlade gruppen och 12,0 procent i 

kontrollgruppen. 

 

Återfallsprevention var en faktor som studerades både i Sivarajan- Frolicher et al. (2003) och 

i  Feeney et al.(2001). Båda studierna visade höga resultat i att sluta röka. I studien av Feeney 

et al.(2001) togs en plan fram för att hantera högrisksituationer för återfall utifrån ett formulär 

som patienterna fick fylla i där sådana situationer identifierades. De som visade sig ha hög 

risk för återfall fick bl.a. rådgivning om specifika copingstrategier. 

 

I Fung et al. (2005) användes en standardiserad metod där ett beteendeprogram användes och 

specifik copingstrategi diskuterades. Indikationer framkom på att sjukhusbaserad 

rökavvänjning var effektiv. 

  

I tre av de studier där beteendeterapi ingick som en del av interventionen såg man att detta 

gav god effekt på rökfriheten. I Mohiuddin et al. (2007) framkom även att mortaliteten under 

ett år var procentuellt lägre bland dem som fick denna intervention. 

 

Patientrådgivning  
 

Van Spall, Chong och Tu (2007) visade på sambandet mellan de patienter som fått rökavvänjningsråd 

och överlevnaden bland dessa patienter. Studien talade för att rökavvänjningsrådgivning är en 

underanvänd intervention, trots att det oberoende utgör en signifikant minskad dödlighet under en 12 

månaders period.   

 

I en kvantitativ studie av Bellman et al. (2009) användes sekundär data via SEPHIA registret. Det 

framkom att patienter som deltog i hjärtskola slutade röka 68, 8 procent oftare än patienter som inte 

deltog i hjärtskola.  

 

Dawood et al. (2008) visade i sin studie på att kombinationen av att vara med i rökavvänjningsprogram 

och att få rekommendation om att vara med i hjärtrehabilitering efter hjärtinfarkt var effektivt. Efter 

sex månader var 46 procent av deltagarna i studien rökfria. 

 

I studien av Pedersen et al. (2005) jämfördes effekten av rökavvänjning med skriftlig standard 

information och kombination skriftlig standard information och fem ambulatoriska 

interventions sessioner. Efter 12 mån hade 52 procent i gruppen som fick skriftlig standard 

information i kombination med ambulatoriska interventionssessioner slutat röka jämfört med 

39 procent i den andra gruppen. Resultatet uppvisar signifikans (p=0,06) och talar för 

att metoden att kombinera skriftlig standardinformation och ambulatorisk intervention ger 

effekt.  

 

Gruppundervisning med skriftlig rådgivning i kombination med informations video var metoder som 

både Brown (2004), Quist-Paulsen och Gallefos (2003) utvärderade effekten av. 

 

En värdering gjord av Brown (2004) med stöd av Quist – Paulsen och Gallefos (2003) studie 

tittade på effekten av sjuksköterskeledd gruppundervisning med skriftlig rådgivning och 

informationsvideo till både kontrollgrupp och interventionsgrupp. För interventionsgruppen 

ingick även stödsamtal och uppföljning av sjuksköterska. Efter 12 månader var 57 procent av 

interventionsgruppen rökfria jämfört med 37 procent i kontroll gruppen. 
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Detta visade på att kombinationen av gruppundervisning med skriftlig rådgivning och videovisning av 

sjuksköterska ger goda resultat.  

 

Skriftligt och muntlig rådgivning av läkare och sjuksköterska belyste Smith och Burgess (2009), 

Sirvaraja- Frolicher et al. (2003) och Bolman, de Vries och Brukelen (2002). 

 

I studien av Smith och Burgess (2009) undersöktes verkan av given rökavvänjnings rådgivning. Båda 

undersökningsgrupperna fick rådgivning av läkare och sjuksköterska samt broschyr. Intensiv gruppen 

fick även 60 minuters ”bedside” konsultation och ”take-home” material. Studien visade att kontinuerlig 

rök avhållsamhet uppnåddes i den intensiva gruppen med 57 procent och i den andra gruppen med 39 

procent.  

 

Effektiviteten av ett rökavvänjningsprogram för kvinnor undersöktes av Sirvarajan- Frolicher et al. 

(2003).Gruppen som erbjöds ” vanlig vård” fick ett läkarsamtal, en broschyr om egenvård och en 

förteckning över samhällets resurser. Interventionsgruppen fick under sjukhustiden ett sjuksköterskelett 

rådgivande individuellt samtal på 30-45 minuter samt rådgivning angående återfall. Rökfri tid var 

signifikant högre för interventionsgruppen än för den vanliga gruppen (p=0,038). Vid sex månader 

uppvisade interventionsgruppen 51,5 procent som hade slutat röka, mot 40,8 procent och vid 12 

månader var skillnaden marginell 47,6 procent respektive 41,7 procent. 

 

I studien av Bolman et al. (2002) utvärderas effekterna av minimal sjuksköterskerådgivning i samband 

med rökavvänjning. Samtliga patienter fick råd av läkare och skriftlig information. Efter tre månader 

uppvisade studien inga signifikanta skillnader mellan undersökningsgrupperna. 

 

Två av studierna uppvisar liknande resultat. Smith och Burgess (2009) visar på signifikanta effekter då 

60 minuters ”bedside” konsultation och ”take-home” material läggs till rådgivningen från läkare och 

sjuksköterska. Även Sirvarajan- Frolicher et al. (2003) påtalar högre signifikans i gruppen som erbjöds 

tillägg med individuellt samtal på 30-45 minuter. Dock påvisade inte Bolman et al. (2002) någon 

signifikant skillnad. 

 

Utvärdering av ett sjuksköterskelett rökavvänjningsprogram av Gies, Buchman, Robinson och Smolen 

(2008) talade för en signifikant skillnad efter tre månader för gruppen som erhöll skriftlig information 

och rådgivning av sjuksköterska (17,55 procent) i jämförelse med gruppen som endast fick skriftlig 

rådgivning (5,21 procent).  

 

Den positiva effekten av individanpassad rådgivning belyses också av Bock et al. (2009) och 

Chonuinar och Robichaud- Ekstrand (2005). 

 

Skriftligt åtagande 

 

Att skriva på ett kontrakt om åtagande att sluta röka ingick som en del i interventionsgruppens 

program i studien av Hajek, Taylor och Mills (2002) som inkluderade patienter som hade 

genomgått hjärtinfarkt eller bypassoperation. Efter sex veckor var det ingen skillnad i andelen 

rökfria patienter i interventionsgruppen jämfört med kontrollgruppen. Inte heller efter 12 

månader kunde någon skillnad påvisas. Endast i avseende av en del i interventionen kunde 

signifikans mellan grupperna ses. Av dem som skrev på ett kontrakt om att sluta röka var det 

dubbelt så många rökfria jämfört med dem som inte skrev på. Det var 70 procent av 

deltagarna som skrev på avtalet. I patientgruppen som hade genomgått bypassoperation var 

det dubbelt så många som började röka jämfört med hjärtinfarkt gruppen. 
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Anhörigstöd / Kontakt med annan rökare 

 

Anhörigas stöd tas upp i några studier av till exempel Chouinard och Robichaud- Ekstrand 

(2005), Fung et al. (2005) samt Quist Paulsen och Gallefos (2003).  

 

Chouinard och Robichaud- Ekstrand (2005) involverade en närstående i 

rökavvänjningsprocessen ända från starten på sjukhuset. Den anhörige fick konkret 

information om hur den på bästa sätt kunde vara ett stöd för patienten under processen. Efter 

sex månader rapporterades signifikant skillnad i rökfrihet mellan grupperna. 

 

Studien av Fung et al. (2005) var en prospektiv cohort studie där rökare inkluderades och icke 

rökare utgjorde kontrollgruppen. Anhöriga uppmanades här att stödja och bistå patienten 

under rökavvänjningen. I resultatet kunde utläsas att det fanns indikationer på att 

sjukhusbaserad rökavvänjning var effektiv. 

 

Uppmaning till rökstopp för både patient och anhörig ingick som en del i interventionen i 

studien av Quist Paulsen och Gallefos (2003). Resultatet visade även har på god effekt. 

 

Kontakt med annan rökare var en del i interventionen som erbjöds i studien av Hajek, Taylor 

och Mills (2002). I resultatet såg man att lågt behov av tobak samt hög motivation att sluta 

röka var den huvudsakliga oberoende komponenterna för ett positivt utfall. 

 

Effekten av nikotinersättningsmedel och läkemedelsbehandling med Buprobion 

 

I flera av studierna erbjöds nikotinersättningspreparat tillsammans med andra interventioner 

(Bock et al. 2008; Dornelas et al. 2000; Mohiddin et al. 2007; Pedersen, Johansen och Eksten 

2005; Sirvarajan et al. 2003). 

 

I Dornelas et al. (2000) användes nikotinersättningsmedel av ungefär 24 procent av deltagarna 

vid någon tidpunkt under studiens gång. Deltagarna fick även motiverande rådgivning samt 

återfallsprevention med uppföljande kontakt. Man såg signifikant skillnad i rökfrihet mellan 

interventionsgruppen och kontrollgruppen. 

 

En intensiv rökavvänjningsmodell med bland annat läkemedelsbehandling visade sig ha god 

effekt i studien av Mohiuddin et al. (2007), där 75 procent av deltagarna i 

interventionsgruppen använde sig av nikotinersättningspreparat jämfört med 17 procent i 

kontrollgruppen. Vid varje uppföljningtstillfälle var avhållsamheten signifikant större i den 

intensivbehandlade gruppen jämfört med den sedvanligt behandlade. 

 

Deltagarna i studien av Chonuinard och Robishaud- Ekstrand (2005) fick 

nikotinersättningsmedel alternativt buprobion vid behov, oavsett grupptillhörighet (i 

interventionsgrupp ett: 39,2 procent, grupp två: 23,2 procent, kontrollgruppen: 10,7 procent). 

Ingen signifikant skillnad i rökfrihet mellan grupperna sågs. 

I studien av Smith och Burgess (2009) ingick inte läkemedelsbehandling som en del av 

studien men användes av 34 procent av deltagarna i båda grupperna. Som bifynd till studien 

såg man att rök avhållsamheten var signifikant lägre hos dem som använde läkemedel. 

 

I dessa studier användes nikotinersättningsmedel som en stödjande åtgärd tillsammans med 

andra interventioner. Någon separat utvärdering av effekten av nikotinersättningspreparat 

fanns inte redovisat i någon studie. Det var bara i studien av Smith och Burgess (2009) man 
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kunde se att bland dem som använt läkemedelsbehandling var rökavhållsamheten signifikant 

lägre. 

 

I en studie av Tonstad et al. (2003) fick alla deltagare sju veckors behandling med Buprobion 

eller placebo. Efter vecka 26 var 27 procent av deltagarna i interventionsgruppen rökfria och 

11 procent i kontrollgruppen. Efter 52 veckor var 22  procent respektive nio procent rökfria. 

Behandlingen med Buprobion hade den effekten att abstinensbesvären minskade och 

motivationen ökade. Sextioen procent av dem som fått Buprobion tyckte inte att det var 

särskilt svårt att sluta röka samtidigt som sjuksköterskans rådgivning hjälpte. Deltagarna 

kunde rekommendera behandlingen till andra. I kontrollgruppen tyckte 37 procent likadant 

gällande behandlingen med Buprobion och sjuksköterskans stöd.  

 

Uppföljande vård 

 

Telefonkontakt användes som en stödjande åtgärd för deltagarna i flera studier. Samtalen 

varierade i antal från ett till 12 tillfällen Bock et al., 2008; Brown, 2004; Chonuinar och 

Robichaud- Ekstrand; 2005; Dawood et al., 2008; Dornelas et al. 2000; Feeney et al. 2001; 

Fung et al. 2005; Gies et al. 2008; Pedersen et al. 2005; Quist Paulsen & Gallefos, 2003; 

Sirvarajan et al; 2003; Smith & Burgess, 2009; Tonstad et al. 2003). Mellan två till tolv 

månader varade telefonuppföljningarna i de olika studierna.  

 

I Chouinard och Robichaud- Ekstrand (2005) fick hälften av interventionsgruppen sex 

motiverande och rådgivande uppföljningssamtal inom två månader. Interventionsgruppen 

med uppföljningssamtal visade 10 procent bättre resultat i antalet rökfria patienter jämfört 

med interventionsgruppen utan uppföljningssamtal. Dock var inte resultatet signifikant.  

 

Sirvarajan- Frolicher et al. (2004) visade i sin studie att interventionsgruppen som fick 

telefonuppföljning vid fem tillfällen under tre månader efter utskrivning hade högre antal 

deltagare som var rökfria vid alla mätningar. Ingen statistisk signifikans kunde dock påvisas. 

Sammanlagd tid för rökfrihet var dock signifikant högre för interventionsgruppen än för 

kontrollgruppen. 

 

Ett slumpmässigt antal uppföljande samtal av sjuksköterska, mellan ett till fyra, fick 

deltagarna i studien av Gies et al. (2008). De skedde inom tre månader efter utskrivning från 

sjukhuset. Man såg dock ingen signifikant skillnad i rökavhållsamhet mellan de som fick ett 

eller fyra uppföljningssamtal. 

 

Två studier som hade sju uppföljningssamtal via telefon var Dornelas et al. (2000) och Smith 

och Burgess (2009), Feeney et al. (2005) hade åtta telefonuppföljningar. Signifikanta resultat 

av rökfrihet sågs i studierna av Dornelas et al. (2000) och Feeney et al. (2005). I Feeney et al. 

(2005) var efter ett år 39 procent av deltagarna i interventionsgruppen rökfri mot två procent i 

kontrollgruppen. 

 

Återkopplande och motiverande telefonsamtal utgjorde basen i interventionen i studien av 

Bock et al. (2008). Interventionsgruppen fick motiverande samtal och telefonuppföljning efter 

en, tre och sex månader. Avhållsamheten var signifikant högre bland deltagarna som fick den 

skräddarsydda interventionen jämfört med kontrollgruppen som varken fick motiverande 

samtal eller telefonuppföljning. 
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Intervallen mellan telefonsamtalen varierade. Gemensamt var dock i de flesta studier att 

deltagarna fick flest samtal de första veckorna, samtalen blev sedan färre ju längre tiden gick. 

 

Deltagarna i studien av Brown (2004) fick uppföljning av sjuksköterska sex veckor efter 

utskrivning vid ett öppenvårdbesök. Sjuksköterskan ringde även till patienterna två dagar, en 

vecka, tre veckor och fem månader efter utskrivning. Efter 12 månader var 57 procent av 

deltagarna i interventionsgruppen rökfria mot 37 procent i gruppen som fick vanlig 

information. 

 

I studien av Tonstad et al.(2003) hade sjuksköterskan kontakt med patienterna varje månad 

under ett års tid i samband med att de fick behandling med Buprobion. Deltagarna i studien 

påpekade att sjuksköterskesamtalen stimulerade till avhållsamhet från rökning. Resultatet i 

studien var gott.  

 

DISKUSSION 

 

Metoddiskussion 

 

Forskningsöversikten har haft som syfte att beskriva vilka metoder som har effekt vid 

rökavvänjning för patienter med IHD. Litteratursökningen gjordes via databaserna PubMed 

och CINAHL efter sökords kombinationer funna och rekommenderade från andra studier. 

Sökningar har också gjorts med författarnas egna kombinationer utifrån innehållet i syftet och 

med stöd av MeSH (Medical Subject Headings, medicinska ämnesrubriker).  Flertalet av 

artiklarna funna i PubMed återfanns i sökningarna i CINAHL varvid dessa sökningar 

exkluderades i tabell 1 då det resulterade i samma studier. Det finns alltid skäl till att 

misstänka att utfallet och resultatet av sökningarna kunde ge andra resultat om ordvalen i 

sökningarna varit annorlunda, men författarna anser att de använda sökorden gav svar på 

syftet. 

 

I sexton artiklar angavs smoking cessation – rökkavvänjning som huvudsyfte. I två artiklar 

valde man att utvärdera rökavvänjningsintervention och cigarett rökningsprogram. Samtliga 

artiklar inkluderades då de beskrev effekter av olika rökavvänjningsmetoder och gav styrka 

och innehåll till forskningsöversiktens syfte. 

 

De arton valda artiklarna representerade sammanlagt åtta länder. Från USA finns sju artiklar 

med, tre från Canada, två från Australien, en från Holland och England samt från Norge två 

och en från Sverige och en från Danmark . Utbredningen och snarlika syften och 

frågeställningarna i studierna talar för att sökandet efter att finna rökavvänjningsmetoder som 

är effektiva är av stor vikt i samtliga länder som ingick. Studierna från USA utvärderar 

effektiviteten av rökavvänjning utifrån ett visst ekonomiskt perspektiv vilket troligen har sin 

grund i landets sjukvårdsekonomiska försäkringssystem.  

 

Artiklarna var till huvudsak skrivna på engelska med ett undantag studien av Pedersen, 

Johansen och Eksten (2005) där originaltexten endast gick att få på danska. Det engelska och 

danska språket utgjorde för författarna en oavsiktlig risk för att textbearbetningen kunde 

tolkas och bearbetas fel. Detta är en svaghet i arbetet som bör beaktas. 
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Av de arton artiklar som togs fram och svarade på syftet var 12 artiklar randomiserade 

kontrollerade studier (RCT), fem var kliniskt kontrollerade studier (CCT) och en retrospektiv 

studie (R). Övervägande antal artiklar höll hög kvalitet med några undantag. En av de artiklar 

som utifrån vetenskaplig klassificering enligt William, Stoltz och Bahtsevani (2006), bilaga 

V, fick grad två men ändå togs med trots att den hade svagheter är Tonstad et al. (2003). Den 

hade stort bortfall i både interventionsgruppen och kontrollgruppen, 38 procent respektive 50 

procent, något som inte diskuterades av författarna. Metoden de använde i studien gav ett 

positivt resultat och författarna diskuterade kring möjliga variabler som kunde tänkas ligga till 

grund för att patienter fortsätter röka. Detta var anledningen till att studien ändå togs med. 

 

Artiklarna är redovisade i en matris, bilaga VI. Samtliga artiklar är vetenskapligt 

klassificerade samt kvalitetsbedömda avseende studier med kvalitativ metodansats, 

modifierad utifrån SBU och SSF (1999) och William et al., 2006), bilaga V. Författarna är 

oerfarna vad det gäller att gradera och klassificera artiklarna varför viss risk för feltolkningar 

finns.  

 

Fördelen med att vara två författare i sammanställningen av arbetet är den oberoende 

inläsningen samt att den gemensamma innehåll – och textbearbetningen resulterar till minskad 

risk för feltolkning av forskningsöversiktens resultat. 

 

Resultatdiskussion 

 

Syftet med forskningsöversikten var att beskriva vilka metoder som har effekt vid 

rökavvänjning för patienter med IHD. När gruppen rökare studeras uppstår ofta problemet att 

många hoppar av studien. Detta beror vanligtvis på att det är svårt att sluta röka och många 

börjar röka igen efter en period av rökfrihet. När många hoppar av en studie är risken att 

trovärdigheten blir mindre. Detta leder till försämrad mätbarhet. Ett sätt att undvika 

problemet, vilket man gjort i några studier, är att från början inkludera ett större antal 

deltagare för att uppnå trovärdighet även om bortfallet är stort. I Hajek et al. (2002) förlängs 

dessutom tiden för att få bättre trovärdighet. I flera av studierna visar resultaten på att 

hjärtpatienter har ett stort antal rökfria deltagare i både interventionsgrupp och kontrollgrupp 

(Dornelas et al., 2000; Hajek et al., 2002; Smith & Burgess, 2009). Detta gör att det verkar 

finns en klar tendens att hjärtpatienter har lättare för att sluta röka över lag. 

 

Målgruppen utgjordes av genomgående vuxna det vill säga individer över 18 år och 

innefattade båda könen. I studien av Sirvarajan- Frolicher et al. (2003) ingår det dock endast 

kvinnor. Här reflekterade författarna över om det råder ett genusperspektiv som behöver 

analyseras. Dock påvisades det inte i studiens metod och resultat något som tydde på detta 

varvid detta mer utgjorde en intressant reflektion för eventuellt kommande studier. Barn och 

hjärtsjukdom utgör enligt författarna ett eget studieområde och är därför inte inkluderade. 

 

Att använda sig av motiverande samtal som en del av en skräddarsydd intervention i 

rökavvänjning visade sig i flera studier vara effektivt. Studierna av Bock et al. (2008), 

Dornelas et al. (2000) samt Chonuinar och Robichaud- Ekstrand visade på att de som fick 

individualiserad motiverande rådgivning uppvisade positiva resultat. Dornelas et al. (2000) 

visade att motivationssamtalen hade effekt även på dem som från början inte hade någon eller 

liten intention att sluta röka. Studien visade även att hög self- efficacy gav större möjligheter 

att ta till sig information. Man såg att det fanns en stor vinst i att höja self- efficacy hos 

patienten för att uppnå långsiktig rökfrihet. Enligt kompetensbeskrivningen för legitimerade 

sjuksköterskor (Socialstyrelsen, 2005) är förmågan att motivera till förändrade 
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livsstilsfaktorer och hjälpa patienter att sluta röka en viktig uppgift. I Socialstyrelsens 

Nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder (2010) finner man att studier visar på 

att det finns en efterfrågan på kunskap om användbara effektiva metoder i det praktiska 

arbetet. Motiverande samtal är idag en metod som är aktuell och diskuteras mycket. 

Utbildningar i Motiverande samtal anordnas på många ställen. Det är därför lämpligt att 

sjuksköterskan har en central roll i rökavvänjningsinterventionen men en adekvat utbildning i 

samtalsmetodik är nödvändig. 

 

Beteendeterapi leder till förändring av livsstilen som för rökare kan vara en förutsättning för 

att bryta beroendet av rökningen. Sjuksköterskan har en viktig roll som beteenderådgivare och 

informatör. I Sivarajan- Frolicher et al. (2003) studie utövade sjuksköterskor med 

specialutbildning i vägledning och beteendeterapi detta på deltagarna i 

rökavvänjningsprogrammet. Intensiva rökavvänjningsprogram med många olika 

interventioner däribland beteendeterapi förekom i några studier (Mohiuddin et al. 2007; 

Sirvarajan- Frolicher et al. 2003). Hos Mohiuddin et al. (2007) fick interventionsgruppen 

minst 12 veckors beteendemodifierad rådgivning. Kartläggning av återfallsrisk ingick som en 

del i interventionen i studierna av Feeney et al. (2001) och Sirvarajan- Frolicher et al. (2003). 

Feeney et al. (2001) visade signifikanta resultat på rökfrihet, i interventionsgruppen där 39 

procent rökfria, respektive två procent i kontrollgruppen. Det positiva resultatet där var 

beroende av sjuksköterskans insatser. Under samtalen med patienterna fanns det utrymme för 

diskussioner. Sjuksköterskan gav råd om eventuella problem som kunde uppstå och 

handledning i hur de skulle hanteras. Detta tillsammans med telefonkontakter med fortsatt 

stöd och information ökade antalet rökfria patienter. I 14 av studierna ingick 

telefonuppföljning som en del i interventionen. Resultaten pekade på att uppföljning var en 

viktig del som gav goda resultat, främst i de studier där uppföljningen utgjorde en större del 

av interventionen (Bock et al.2008; Dornelas et al. 2000; Feeney et al. 2005; Smith & 

Burgess, 2009). Enligt Statens folkhälsoinstitut (2007) ska man för att förebygga återfall, 

diskutera vilka situationer som innebär risk för återfall, så kallade högrisksituationer, planera 

strategier för att hantera högrisksituationer utan att röka. Vikten av detta framkom mer också i 

studierna av Feeney et al. (2001) och Sirvarajan- Frolicher et al. (2003). En svårighet för 

sjukvårdspersonalen när det gäller beteendeförändringar är enligt Socialstyrelsen (1995) att 

det finns olika metoder och det är svårt att hålla kunskapsnivån uppgraderad. 

 

Hos Sirvarajan- Frolicher et al.(2004) ingick enbart kvinnor i studien. Där visade resultatet på 

att hjärt- kärlsjuka kvinnor ville sluta röka och även blev rökfria i hög utsträckning. Dessa 

resultat gör att det är svårt att avgöra om hjärt- kärlsjuka kvinnor är mer motiverade än män 

att sluta röka och om rökavvänjningsmodellernas utformning med avseende på kön är 

behövligt. Rökavvänjningsrådgivning förekommer i flera av studierna och i kombinationer 

med andra interventioner. Goda resultat av standardiserade program uppvisar Bellman et al. 

(2009) och Dawood et al. (2008), som utvärderar effekterna av hjärtskola och 

hjärtrehabilitering i stora undersökningsgrupper. 

 

Enligt Socialstyrelsen (2007) rekommenderas dock kvalificerad rådgivning vid rökavvänjning 

där ett längre behandlingssamtal i grupp eller individuellt ingår och genomförs av en specialiserad 

person i rökavvänjning. Rådgivningen innehåller även motiverande stöd, råd om läkemedel och sju till 

tolv uppföljningsbesök. Detta upplägg utvärderas inte i sin helhet i någon studie. Brown (2004) 

utvärderade dock kombinationen gruppundervisning, skriftlig rådgivning, informationsvideo med 

tillägg av stödsamtal och uppföljning av sjuksköterska . Mycket goda resultat uppnåddes  

vilket därmed styrker Socialstyrelsen rekommendationer. 
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Statens folkhälsoinstitut (2007) påtalar att Landstinget bör kunna erbjuda rökavvänjning av 

utbildad rökavvänjare till patienter inom slutenvården efter en hjärthändelse. Quist-Paulsen 

och Gallefos (2003) utvärderade ett rökavvänjningsprogram givet av icke specialutbildade 

sjuksköterskor som visade på signifikant reduktion av rökningen hos patienterna 12 månader 

efter sjukhusvistelsen. Detta talar för att det är viktigt att patienterna får rökavvänjnings-

information under sin sjukhusvistelse, men att det inte krävs att utbildaren har special- 

utbildning inom området för att ett gott resultat kall uppnås. 

 

Intressanta kvalitativa reflektioner av rådgivning given av sjuksköterska återfinns i studien av 

Bolman et al. (2002) där undersökningspersonerna påtalar sjuksköterskans roll att ge dem 

stöd, motivation och uppmuntran till att lyckas sluta röka. Detta ligger i linje med 

kompetensbeskrivningen för sjuksköterskor enligt Socialstyrelsen (2005) där det betonas att 

sjuksköterskan skall stödja, undervisa och motivera patienten till livsstilsförändringar. 

 

I studierna av Smith och Burgess (2009) och Siravarajan-Frolicher et al. (2003) uppvisas signifikant 

positiva resultat då tillägg till rådgivningsmetoden görs med individuell konsultation eller rådgivning . 

Detta talar för att individanpassad rådgivning ger mycket goda resultat. Ingen av de inkluderade 

studierna har utvärderat en rent individuell rådgivning, något som kan vara av stort intresse då 

Socialstyrelsen (2010) klassat individuell rådgivning till dagligrökare som prioritet tre. 

 

Ett intressant resultat uppvisades i en studie av Hajek et al. (2002). Av dem som skrev på ett 

kontrakt om att sluta röka där var det dubbelt så många som blev rökfria jämfört med dem 

som inte skrev på. Ingen annan studie hade med ett skriftligt åtagande som en del i 

interventionen. Eftersom det visade sig vara en effektiv metod i denna studie skulle det vara 

önskvärt om denna intervention studerades ytterligare. 

 

Resultat visar att många deltagare i studierna blivit erbjudna nikotinersättningspreparat som 

ett stöd i rökavvänjningsprocessen (Bock et al. 2008; Dornelas et al. 2000; Mohiuddin et al. 

2007; Pedersen et al. 2005; Sirvarajan et al. 2003). I studien av Mohiuddin et al. (2007) där 57 

procent av deltagarna fick nikotinersättningspreparat i kombination med beteendemodifierad 

rådgivning jämfört med 17 procent i kontrollgruppen, hade interventionsgruppen bra resultat. 

Som bifynd i Smith och Burgess (2009) fann man att rökavhållsamheten var signifikant lägre 

hos dem som inte använde nikotinersättningsmedel i förhållande till dem som använde det. I 

övriga studier förutom i Smith och Burgess (2009) utvärderades inte effekten av 

nikotinersättningsmedel. Detta gör det svårt att avgöra vilken betydelse denna del hade i 

interventionerna. Enligt Socialstyrelsen (2010) har nikotinläkemedel som tillägg till 

rådgivning eller kvalificerad rådgivning, måttlig till stor effekt på rökstopp. 

 

Buprobion är ett läkemedel som används som komplement vid rådgivning eller kvalificerad 

rådgivning som Socialstyrelsen (2010) bedömer är en åtgärd som ger mycket liten nytta 

alternativt liten nytta i förhållande till kostnaden. Tonstad et al. (2003) visade dock i sin studie 

att Buprobion är effektivt då det gäller att initiera rökstopp. Interventionsgruppen hade 

dubbelt så bra resultat i förhållande till kontrollgruppen vid behandlingstidens slut. 

Motivationen ökade bland deltagarna som fick buprobion och abstinensbesvären minskade. 

Deltagarna påpekade dock vikten av motiverande interventionsinsatser av sjuksköterskan 

under och efter behandlingen. Buprobion har ytterligare en fördel enligt Tonstad et al. (2003) 

då viktökningen hos patienten inte var lika stor under behandlingstiden jämfört med dem fick 

placebo. En svaghet med denna studie var att metodbeskrivningen inte var tillräckligt tydlig. 

Bortfallen var stora i båda grupperna och förklarades i procent men storleken på grupperna 
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var inte specificerade. Validiteten i studien var dock hög på grund av att man en gång i 

veckan kontrollerade carbon monoxidhalten i utandningen. 

 

Chouinard och Robichaud- Ekstrand (2005) visade på att uppföljande samtal tenderar att ge 

bättre resultat i antalet rökfria patienter. Uppföljningen skedde inom två månader. I 

Sirvarajan- Froelicher et al. (2004) varade uppföljningen något längre, i tre månader. 

Resultatet visade god men ingen signifikant effekt av antalet rökfria patienter. I några av 

studierna, Dornelas et al. (2000) och Feeney et al. (2005) togs interventionen ett steg längre 

med fler uppföljande samtal. I dessa studier såg man signifikanta resultat på rökfrihet. Allt 

tyder på att tillsammans med övriga interventionsmetoder är uppföljning effektiv i 

rökavvänjning. En studie hade återkopplande och motiverande samtal som bas i 

interventionen (Bock et al, 2008). Eftersom den studien hade signifikant högre avhållsamhet 

bland deltagarna i interventionsgruppen styrks teorin om att uppföljning är viktig och bör 

därför vara rutin vid rökavvänjning. Statens folkhälsoinstitut, (2007) menar att täta kontakter 

med patienten direkt efter utskrivning från sjukhus är effektiv för rökavvänjning. 

 

Slutsats 

 

Slutsatsen var att de metoder som används i rökavvänjningsprocessen bör vara 

individanpassade. Kortfattade interventioner tycks inte vara tillräckligt för att uppnå någon 

effekt Det som förefaller vara av vikt är att det ingår upprepade motiverande och 

beteendeinriktade samtal under en längre tid. Detta innebär att resurser måste avsättas för 

detta ändamål. För att uppnå bästa resultat bör därför personal med specialistkompetens 

tillsättas eller utbilda befintlig personal. Här har sjuksköterskan en central roll som 

informatör, behandlare och samordnare av olika insatser.  

 

Förslag till framtida forskning 

 

Som förslag på framtida forskning föreslår författarna studier med en mer kvalitativ 

inriktning. Patienten får en mer central roll i vården och forskningen bör därför inriktas på att 

beskriva patienternas egna behov och resurser för att uppnå rökfrihet. Fler studier där effekten 

av att inkludera anhöriga i rökavvänjningsprocessen efterlyses också. Då antalet unga 

kvinnliga rökare ökar i vårt samhälle kommer det finnas ett framtida behov att även titta på 

rökavvänjning utifrån ett genusperspektiv.  
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      Bilaga V 

 

Tabell 1. Bedömningsunderlag för vetenskaplig klassificering samt kvalitet avseende studier 

med kvantitativ och kvalitativ metodansats, modifierad utifrån  SBU & SSF (1999) och 

Willman, Stoltz & Bahtsevani (2006). 

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/deltagare 

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. Avsikten 

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 VI 
Författare 

År 

Land 

År 

Titel Syfte 
Metod 

Deltagare 

(bortfall) Resultat 
Kvalit

et Typ 

 

Bellman ,C. 

Hambraeus ,K. 

Lindbäck, J. 

Lindahl, B. 

(2009) 

Sverige 

Achievment of 

Secondary 

Preventive Goals 

After Acute 

Myocardial 

Infarction 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Syfte var att studera 

effekterna av deltagande i 

hjärtskola avseende 

rökvanor, blodtryck, 

cholesterol /LDL nivåer, 

träningsvanor,  livskvalitet,  

samt 

återinläggningsfrekvens ett 

år efter hjärtinfarkt.  

En jämförelse mellan 

deltagare och icke deltagare 

i Hjärtskola. 

En kohort studie av 

patienter vårdade för 

hjärtinfarkt och som 

deltog i Hjärtskola 

inkluderades i kvalitets 

register SEPHIA+ RIKS 

HIA 2005-2006 med 

uppföljning efter ett år. 

Kvantitativ studie av 

sekundär data. 

Livskavlitets instrument 

EQ-5D 

Summering av variabler 

enl. Wilcoxon-Mann-

Whitney test. 

X2 test för utvärdering 

av de två gruppernas 

variablers procentuella 

fördelning. 

Inklusionskriterierna 

angivna godkänd av 

etisk kommitté Uppsala 

universitet.           

2822 

(?) 

I medeltal deltog 37 % av patienterna i  

Hjärtskola. Patienter som deltog i Hjärt- 

skolan slutade röka (68,8%) oftare än 

patienter som inte deltog i Hjärtskolan. 

 

 

 

   II 

CCT 

Bock, BC. 

Becker, BM. 

Niaura, RS. 

Partridge, R. 

Fava, JL. 

Smoking cessation 

among patients in 

emergency chest 

pain observation 

unit: outcomes of 

Att undersöka effekten av 

skräddarsydd rökavvänjning 

när det gäller motivationen 

och tidsaspekt. 

Vuxna rökare som låg 

inne på en 

observationsavdelning i 

24 timmar för misstänkt 

ischemisk hjärtsjukdom, 

 n=543 

 ( 147) 

Avhållsamheten var signifikant högre 

bland deltagarna som fick den  

skräddarsydda interventionen jämfört  

med dem som fick vanlig vård.  

Den största skillnaden var vid en månad 

  I 

RCT 

Matris examensarbete: Rökavvänjning, en förutsättning för förbättrad överlevnad för patienter med IHD.  Bilaga VI 
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 Trask, P. 

(2008) 

USA 

the Chest Pain 

Smoking Study 

(CPSS). 

 

randomiserades till 

antigen vanlig vård eller 

en skräddarsydd 

intervention med 

motiverande samtal och 

telefonuppföljning. Alla 

erbjöds nikotinplåster. 

Uppföljning efter en, tre 

och sex månader. 

Salivprov togs för att 

bekräfta rökfrihet. 

då 27,3 % i interventionsgruppen var  

rökfri jämfört med 16,8 % i den andra  

gruppen.  

Efter tre månader var siffrorna i 

respektive grupp 28,7 % och 19,2 %.  

Efter 6 månader var siffrorna  

21,7 % och 18,8 %.  

Bolman, C.  

de Vries, H.  

Van Brukelen, 

G. 

(2002) 

Holland 

 

 

 

 

 

Evaluation of a 

nurse- managed 

minimal- contact 

smoking cessation 

intervention for 

cardiac inpatients. 

Att utvärdera effekten av 

minimal sjuksköterske-

intervention gällande 

rökavvänjning på patienter 

med hjärt- 

kärlsjukdom. 

11 sjukhus deltog i 

studien.  Sex sjukhus 

var med i 

kontrollgruppen, fem i 

interventions-gruppen. 

Patienterna i 

interventionsgruppen 

fick råd av kardiolog att 

sluta röka samt samtal 

med sjuksköterska om 

rökning där hon 

uppmuntrade 

patienterna till rökstopp. 

De fick material om 

rökprevention. I 

kontrollgruppen fick 

patienterna råd av 

kardiolog att sluta röka 

och sedan en broschyr 

att läsa. De fick inte 

träffa sjuksköterska för 

 n= 789 

   (191) 

Efter tre månader hade patienterna i  

interventionsgruppen en signifikant  

starkare vilja att sluta röka, de hade mer 

 positiva tankar kring konsekvenserna av 

att sluta, de kände mer stöd från  

personalen än kontrollgruppen. De ansåg 

att samtal med sjuksköterska var mycket  

viktig eftersom de då blev uppmuntrade 

och mer positiva till att sluta. De ansåg 

att om de hade fått bara det som de i 

 kontrollgruppen fick, hade det funnits  

stor risk att de fortsatt med sina rökvanor.  

Efter tre månader var det signifikant högre  

avhållsamhet i interventionsgruppen än i  

kontrollgruppen.  66 % var rökfri i  

interventionsgruppen, i kontrollgruppen 57 %. 
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att tala om rökning. 

 

 

 

 

 

 

Brown, D. 

(2004) 

USA 

Nurse-led 

intervention 

increases smoking 

cessation among 

people with 

coronary heart 

disease. 

 

 

 

Att utvärdera effekten av 

sjuksköterskeledd 

rökavvänjning till patienter 

som legat inne på sjukhus 

med hjärt-kärlsjukdomar,   

hjärtinfarkt, instabil angina, 

eller coronar by-pass graft 

(CABG) opererade. 

Patienterna var under 76 

år och dagligrökare. 

Deltagarna delades 

slumpmässigt in i 

grupper. Alla deltagare 

erbjöds gruppträff på 

sjukhuset med 

sjuksköterska där de 

tittade på 

informationsvideo och 

fick material att läsa om 

rökavvänjning. 

Kontrollgruppen fick 

ingen ytterligare 

information. Deltagarna 

i interventionsgruppen 

träffade sjuksköterska 

en eller två gånger 

under sjukhusvistelsen 

och vid öppenvårdbesök 

sex veckor efter 

utskrivning. En 

sjuksköterska ringde 

deltagarna efter två 

dagar, en vecka, tre 

  n=240 

     (?) 

Efter 12 månader var 57 % rökfria av  

dem som var med i interventionsgruppen  

37 % var rökfria av dem som fick vanlig  

information. 

 

  II 

RCT 
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veckor, tre månader och 

fem månader.  

Validering med 

urinprov gjordes.  

Chonuinard, 

MC.  

Robichaud-

Ekstrand, S. 

(2005) 

Canada 

The effectiveness 

of a nursing 

inpatient smoking 

cessation program 

in individuals with 

cardiovascular 

disease. 

Att utvärdera 

sjuksköterskeledd 

rökavvänjningsprevention 

med start på sjukhuset och 

senare uppföljning till 

vuxna hjärtsjuka patienter 

(hjärtinfarkt, angina, 

hjärtsvikt, ischemisk 

hjärtsjukdom).  

Deltagarna delades 

slumpmässigt in i 

grupper. 

Interventionsgrupp ett 

och två fick 40 minuters 

rådgivning som var  

individanpassad. En  

anhörig var med. 

Interventionsgrupp ett 

fick sex motiverande 

och rådgivande samtal 

inom två månader. 

Kontrollgruppen fick 

råd om rökavvänjning 

Alla med behov fick 

bupropion. Alla 

deltagare gjorde 

mätning av CO efter två 

och sex månader.  

   168 

   (57) 

Vid två månader var 44,4 % i inter- 

ventionsgrupp ett rökfria. I grupp två var  

33,3 % rökfria. I kontrollgruppen var 

23,6 % rökfria (p=0,007) 

Efter 6 månader var 41,7 %, 30,2 % och 

20,0 % i respektive grupp rökfria (p=0,05) 

 

  I 

RCT 

Dawood, N. 

Vaccarino, V. 

Reid, K.J 

Spertus, J.A 

Hamid,N. 

Parashar, S 

(2008) 

USA 

 

Predictors of 

smoking cessation 

after a myocardial 

infarction: the role 

of institutional 

smoking cessation 

programs in 

improving success. 

Syfte- Hypotesen att 

närvaron av 

rökavvänjningsprogram 

med hänvisning till 

hjärtrehabiliterings program 

kan vara associerad med 

högre rökavvänjningsvärde 

efter myocard ischemi (MI) 

på grund av att båda 

Prospektiv register 

studie. Patienter med MI 

inkluderades från 19 

center. 

Rökbeteende var 

uppskattat/värderat via 

självrapportering under 

sjukhusvistelsen och 

sedan via telefon 

n= 834 

(26) 

 

2498  i 

primär 

studien. 

33 % 

utgjordes 

av rökare 

Sex månader efter MI rapporterade 77 % in sina  

rökvanor. 46 % rapporterade att de slutat röka. 

Förutsättningarna för rök- 

avvänjning var större bland dem som  

fick utskrivningsrekommendationer till  

hjärtrehabilitering (95 %) och blev 

behandlade på en inrättning som erbjöd 

patientbaserat rökavvänjningsprogram. 

Patienter med depressiva symtom under 

    I 

  

CCT 
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programmen utdelar en 

högre intensitet av 

rökavvänjnings råd och 

guidning jämfört med 

endast råd via rökav-

vänjningsdokumentation 

uppföljning upp sex 

månader efter. 

Jämförelser gjordes av 

rökavvänjnings frekvens 

av dem som inkluderats 

till ett 

rökavväjningsprogram 

och de som inte erhållit 

ett program. 

 MI sjukhusvården hade mindre chans till  

att sluta röka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dornelas, EA. 

Sampson, RA. 

Gray, JF. 

Waters, D. 

Thompson, PD. 

(2000) 

USA 

 

A Randomized 

Controlled Trial of 

Smoking 

Cessation 

Counseling after 

Myocardial 

Infarction 

Att försöka reducera 

komplexiviteten av 

rökavvänjnings-  

intervention för patienter 

med hjärt- och 

kärlsjukdomar genom att 

utvärdera en mindre 

intervention med 

uppföljande telefonsamtal 

för inneliggande patienter. 

 

Deltagare 

randomiserades till 

grupper. Intervention: 

rådgivning i 20 minuter 

vid sjukhussängen av 

psykolog. Patientens 

motivering och vilja att 

sluta röka uppskattades 

med hjälp av 

transtheoretical modell 

(TTM) samt self- 

efficacy. Råd 

kombinerades med 

motivationsintervju och 

återfallsprevention. 

Uppföljande samtal 

gjordes efter en, fyra, 

åtta, 12, 16, 20, och 26 

veckor efter utskrivning. 

Minimal vård: muntlig 

och skriftlig rådgivning 

  n=100 

    (20) 

 

Efter sex månader var 67 % i interventions 

gruppen rökfria jämfört med 43 % i 

gruppen med minimal vård (<0,05). 

Vid 12 månader var 55 % i interventions- 

gruppen rökfria jämfört med 34 % i  

gruppen med minimal vård (p=0,04) 

d. v. s skillnaden var signifikant. 

Self- efficacy delades in i låg, medel och  

hög. Hos dem som fick minimal rådgivning 

och hade låg self- efficacy var bara sju % 

rökfria efter ett år jämfört med 50 % i  

interventionsgruppen. Hos dem som fick 

minimal rådgivning och hade hög self- 

efficacy var 57 % rökfria  jämfört med  

interventionsgruppen där 82 % var rökfria 

efter ett år. 

Nikotinersättningsmedel användes av  

ungefär 24 % av deltagarna vid någon  

tidpunkt under studiens gång. 
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RCT 
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i 10 min av psykolog. 

 

Vid behov fick alla 

nikotinersättningsmedel. 

Rökfrihet efter 12 

månader validerades 

genom make/makas 

bekräftelse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Feeney, GF. 

McPerson, A. 

Connor, JP. 

McAlister, A. 

Young, MR. 

Garrahy, P. 

(2001) 

Australien 

Randomized 

controlled trial of 

two cigarette quit 

programmes in 

coronary care 

patients after acute 

myocardial 

infarction. 

Att analysera effektiviteten 

av två olika rökavvänjnings- 

program hos patienter som 

haft hjärtinfarkt. 

Deltagarna var 

slumpmässigt utvalda 

från två sjukhus där de 

behandlades för 

hjärtinfarkt. Två olika 

rökavvänjningsprogram 

jämfördes.Usual Care 

(UC) och Standford 

Heart Attack Staying 

Free (SF). Deltagarna 

randomiserades 

slumpmässigt . Samma 

sjuksköterska ansvarade 

för bägge grupperna. 

Alla medlemmar i bägge 

grupperna fick rådet att 

sluta röka av den 

behandlande 

cardiologen. UC  

 n=198 

  (130) 

Patienterna i US gruppen fick återfall  

tidigare och oftare. 

Efter 12 månader var 39 % i SF gruppen 

rökfria mot 2 % i UC gruppen, skillnaden 

var signifikant (<0,001). 

  I 

RCT 
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programmet innehöll 

muntlig och skriftlig 

rådgivning om 

rökavvänjning. SF 

programmet fokuserade 

mer på patienternas 

beteende. Det togs fram 

en plan för att hantera 

högrisksituationer. De 

med hög risk fick 

rådgivning om specifika 

copingstrategier och 

band med 

avslappningsövningar. 

Sjuksköterskekontakt 

per telefon en gång per 

vecka första månaden 

och sedan andra, tredje, 

sjätte och tolfte 

månaden efter 

utskrivning. 
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Fung, P.R 

Snape-

Jenkinson, S.L. 

Godfrey, M.T 

Love, K.W 

Zimmerman, 

P.V 

Yang, I.A. 

Fong, K.M 

(2005) 

Australien 

Effectiveness of 

hospital-based 

smoking cessation. 

Vilken rökavvänjnings 

metod är den mest effektiva 

inom sjukvården och vilka 

faktorer påverkar långvarig 

avhållsamhet. Demografisk 

och social jämförelse. 

Prospektiv cohort 

studie. Det inkluderades 

rökare, icke-rökare 

utgjorde 

kontrollgruppen. 

Standardiserad metod 

och beteende program 

användes och personliga 

möten då riskfaktorer 

identifierades, ”trigger” 

faktorer identifierades 

och specifik coping 

strategi diskuterades. 

Skriftliga information 

och individuell 

rådgivning gavs. Beslut 

om mål och slut datum 

gjordes samt anhöriga 

uppmanade att bistå och 

stödja. Uppföljning tre 

dagar samt en vecka 

efter initial kontakt. 

Vidareuppföljning efter 

tre och 12 mån.  

n=430 

(27) 

Specifika demografiska och sociala  

olikheter framkom i jämförelse mellan  

rök och icke rökargruppen, likaså  

indikationer på att sjukhus  

baserad rökavvänjning är effektiv. 

Jämfört med icke rökare gruppen så hade 

rökargruppen vuxit upp med rökande förälder, 

syskon eller levde och var socialt aktiva med rökare. 

   II 

CCT  

 

Gies, C. Effect of an Utvärdera effekterna av en Kvantitatativ 68 Skillnaden mellan antalet personer som   II 
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Buchman, D. 

Robinson, J. 

Smolen, D. 

(2008) 

USA 

 

Inpatient Smoking 

Cessation Program 

sjuksköterskeledd 

rökavvänjningsprogram för 

vuxna sjukhusvårdade 

patienter. 

kvasiexperimentell 

metod utan 

randomisering till 

kontroll grupp/ 

interventionsgrupp. 

Utvärdering av 

biokemiska markörer 

och själv rapporterad 

tobaks avhållsamhet.  

Kontroll gruppen fick 

skriftlig rökavvänjnings 

information. 

Interventionsgruppen  

fick sjuksköterskesamtal  

samt slumpartat urval 

till en eller fyra 

uppföljnings-samtal, tre 

månader 

efter utskrivning. 

(13)  rapporterade rök avhållsamhet efter tre 

månader i kontroll gruppen (5,21 %) 

jämfört med interventionsgruppen  

(17,55 %) talade för sannolik signifikans. 

Det var ingen signifikant skillnad när det 

 gällde rökavhållsamheten mellan dem 

som fick ett alternativt fyra  

uppföljningssamtal. 

 

 

 

CCT 

Hajek, P.  

Taylor, TZ. 

Mills, P. 

(2002) 

England 

 

 

 

 

 

Brief intervention 

during hospital 

admission to help 

patients to give up 

smoking after 

myocardial 

infarction and 

bypass surgery: 

randomised 

controlled trial.  

Att utvärdera  

rökavvänjnings intervention 

given av hjärtsjuksköterskor 

som ges rutinmässigt till 

rökare som vårdas för 

hjärtproblem  

Kvantitativ 

Randomiserad 

kontrollerad studie. 

Deltagarna delades 

slumpmässigt in i 

grupper. 

Gruppen delades upp i: 

”vanlig vård” (usual 

care) då verbal 

information och 

standard broschyr gavs. 

Interventionsgrupp fick 

20-30 min intervention, 

n=540 

6v.(65) 

12m.(60) 

 (125) 

Vid sex veckor, antalet rökfria: 

60 % i interventionsgruppen jämfört med 

59 % i kontrollgruppen (p=0,84). 

Vid 12 månader, antalet rökfria: 

37 % i interventionsgruppen jämfört med 

 41 % i kontrollgruppen (p=0,4). 

Resultatet visade på att de patienter som  

skrev på ett kontrakt om åtagande att  

sluta röka hade dubbelt så hög 

avhållsamhet 43 % efter ett år, jämfört  

med dem som inte skrev under, 22 % 

(p<0.002). 

Lågt behov av tobak samt hög motivation 
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RCT 
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kolmonoxid avläsning, 

special broschyr, 

skriftligt åtagande samt 

frågor och stöd givna av 

hjärtsjuksköterskor. 

Uppföljning efter 6 sex  

veckor genom 

självrapportering samt 

mätning av biokemiska 

markörer. Efter 12 

månader genom 

telefonkontakt samt 

carbon-monoxid 

mätning och salivtest 

(nikotinin) analys. 

att sluta att sluta röka var den  

huvudsakliga oberoende komponenten  

för ett positivt utfall. I patientgruppen  

som hade genomgått hjärt- bypass  

kirurgi var det dubbelt så många som  

började röka igen jämfört med  

hjärtinfarktgruppen. 

 

 

 

 

 

 

 

Mohiuddin, SM. 

Mooss, AN. 

Hunter, CB. 

Grollmesm, TL. 

Cloutier, DA. 

Hilleman, DE. 

(2007) 

USA  

Intensive smoking 

cessation 

intervention 

reduces mortality 

in high- risk 

smokers with 

cardiovascular 

disease. 

Syftet med studien var att 

jämföra en intensiv 

rökavvänjningsintervention 

mot sedvanlig vård på 

sjukhus till patienter med 

akut hjärtkärl sjukdom. 

109 patienter 

randomiserades till 

intensiv vård och 100 

till vanlig vård. 

Sedvanlig vård bestod i 

rådgivning och 

informationsmaterial 

före utskrivning. 

Intensiv vård bestod av 

minst 12 veckors 

beteendemodifierad 

rådgivning och 

individualiserad 

läkemedelsbehandling. 

Rökstatus bekräftades 

genom koloxid- mätning 

vid tre, sex, 12 och 24 

    n=209 

       (9) 

Vid varje uppföljningstillfälle var 

avhållsamheten signifikant större i den  

intensivbehandlade gruppen jämfört med  

i den sedvanligt behandlade gruppen. 

Efter 24 månader var 33  % rökfria i den  

intensivbehandlade gruppen jämfört med 

9 % i kontrollgruppen.  

Den totala mortaliteten var 2,8 % i den  

intensivbehandlade gruppen och 12,0 % i  

kontrollgruppen. 

I 
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månader. 

Pedersen, L. 

Johansen, S. 

Eksten, L. 

(2005) 

Danmark 

Smoking cessation 

among patients 

with acute heart 

disease. A 

randomised 

intervention 

project. 

Målet var att undersöka om 

ambulatorisk/rörlig 

rökavvänjning bland 

patienter inom en 

kardiologisk verksamhet. 1. 

Reducerade antal rökare 

med åtminstone 25 % efter 

12 månader jämfört med 

kontroll gruppen. 2. 

Inflytande/påverkan 

om den enskilda patienten 

var återinlagd på sjukhus.  

 

Randomiserad kontroll 

studie, prospektiv 

interventionsprojekt.  

De som uppfyllde 

inklusions kriterierna 

var randomiserade till 

intervention/ 

kontrollgrupp. Båda 

grupperna erhöll 

verksamhetens 

rökavvänjnings 

information. 

Interventionsgruppen 

medverkade i 5 

ambulatoriska 

rökavvänjnings 

interventions sessioner 

med start 1v. efter 

utskrivningen. Denna  

bestod av 30 min. 

konsultation med 

samma ssk. som var 

utbildad i kardiologi och 

rökavvänjning. Följde 

ett STOP koncept samt 

”Fagerströms”test 

(Nikotintest) samt info. 

om abstinenssymtom, 

nikotin ersättning, 

avledningsteknik, kost, 

motion, hälso- och 

n=105 

(10) 

vid 12 

mån. upp 

följning 

 

3982 

primär- 

screenad

e 

 

Totalt utgjordes det av 29,5 % var rökare. 

Efter 12 mån hade 52 % i interventions- 

gruppen jämfört med 39 % i kontroll- 

gruppen slutat röka, signifikant (p=0,14). 

Efter justering/reglering av förväxling/ 

ihop blandning ökade/höjdes resultatet 

till (p=0,06).  

Återinläggningen var inte påverkad av  

rökavvänjningen. 
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levnadsfördelar. Stöd i 

utprovning av lämpligt 

nikotin ersättnings 

preparat. Varje patients 

rökstatus registrerades 

efter 12 mån.  

 

Quist-Paulsen, 

P. 

Gallefos, F. 

(2003) 

Norge 

 

 

 

 

Randomised 

controlled trial of 

smoking cessation 

intervention after 

admission for 

coronary heart 

disease. 

Bestämma om en 

sjuksköterskeledd 

rökavvänjningsintervention 

påverkar frekvensen på 

rökstopp för patienter 

inlagda för hjärtbesvär. 

Deltagarna 

randomiserades till 

grupper. Under sjukhus 

vistelsen erbjöds 

patienterna 

gruppundervisning samt 

speciellt framtagen 

skriftlig information och 

video visning. 

n=240 

 (22) 

Ett rökavvänjnings program som icke  

special tränade hjärtsjuksköterskor gav  

reducerade signifikant rökningen hos  

patienter inlagda med hjärtbesvär, vid 12 

månader efter sjukhusvistelsen. 

Resultatet visade också på att rökavvänj- 

ningsprogram som ges individuellt  

under flera månader är av vikt. 
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Verbala uppmaningar 

till rökstopp för både 

patient och make/maka. 

Telefon uppföljning 

efter utskrivning två 

dagar, en vecka, tre 

veckor, tre månader och 

fem månader. Efter sex 

veckor, grupp- 

konsultation 

Återbesök efter 12 

månader med 

utvärdering av kemiska 

markörer. 

 

 

 

 

 

 

 

Sirvarajan 

Frolicher, ES. 

Miller, NH. 

Christopherson, 

DJ. Martin, K. 

Parker, KM. 

Amonetti, M. 

Lin, Z.  

Sohn, M. 

Benowitz, N. 

Taylor, CB. 

Baccetti, P. 

(2003) 

USA 

High rates of 

sustained smoking 

cessation in 

woman 

hospitalized with 

cardiovascular 

disease: the 

Women´s 

Initiative for 

Nonsmoking 

(WINS). 

 

Studien testade 

effektiviteten av ett 

rökavvänjningsprogram för 

kvinnor inlagda med 

kranskärlssjukdom. 

Slumpmässig indelning 

i grupper av deltagarna . 

Gruppen med vanlig 

vård fick ett 

läkarsamtal, en broschyr 

om egenvård och en 

förteckning över 

samhällets resurser. 

Interventionsgruppen 

fick under sjukhustiden 

ett sjuksköterskelett 

rådgivande samtal i 30-

45 minuter som var 

individualiserat samt 

rådgivning angående 

återfall. De fick se 

videofilm och lyssna på 

avslappningsband. Efter 

  n=277 

   (61) 

Rökfri tid var signifikant högre för interventions- 

gruppen än för den vanliga gruppen(p=0,038). 

Vid sex månader var det 51,5 % i 

interventionsgruppen som hade slutat  

röka, 40,8 % i den andra 

Vid 52 veckor var siffrorna 47,6 % 

respektive 41,7 % (p=0,14). 

Vid 30 månader var siffrorna 

50 % respektive 50 % (p=1,0). 
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utskrivning från 

sjukhuset var det 

regelbunden 

telefonuppföljning på 

fem-tio minuter efter 

två, sju, 21, 28, och 90 

dagar . De som fick 

återfall under de första 

90 dagarna erbjöds 

ytterligare 

rådgivningstillfälle för 

att förstärka betydelsen 

av rökstopp. 

Nikotinersättningsmedel 

erbjöds till kvinnor med 

tidigare återfall, i båda 

grupper, utifrån 

rökstatus och 

nikotinberoende. 

Mätning validerad med 

kotininhalt i saliv 

Smith, P. 

Burgess, E. 

(2009) 

Canada 

 

 

 

 

Smoking cessation 

initiated during 

hospital stay for 

patients with 

coronary artery 

disease: 

randomized 

controlled trial. 

Undersöka verkan av 

rökavvänjning intervention 

på patienter som skrevs in 

på sjukhus för coronar by-

pass graft (CABG) och akut 

hjärtinfarkt. 

Deltagarna 

randomiserades till 

grupper. 

Undersökningsgruppen 

delades upp i en 

minimal och en intensiv 

interventionsgrupp.  

Minimala gruppen fick 

rådgivning av 

läkare/sjuksköterska 

samt fick 2 broschyrer. 

276 

(29) 

57 % från gruppen som fick intensiv  

intervention var kontinuerligt rökfria 

och 39 % i gruppen som fick minimal  

intervention (p<0.01). 

Avhållsamheten var signifikant högre för 

patienter som lades in för CABG än de som lades  

in för akut hjärtinfarkt. 

Ett bifynd var att rökavhållsamheten var signifikantlägre 

hos dem som använde 

nikotinersättning i förhållande till dem som inte 

använde(p<0.001). 
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Intensiv gruppen fick 

även 60 min. ”bedside” 

konsultation, ”take-

home” material samt sju 

sjuksköterskesamtal 

under en två månaders 

period. Uppföljning 

skedde efter tre, sex och 

12 månader för båda 

grupperna.  

 

Tonstad, S. 

Farsang, C. 

Klaene, K. 

Lewis, A. 

Manolis, AP. 

Perruchoud, C. 

Silagy, PI.  

Van Spiegel, C. 

Astbury, A. 

Hider, R.  

Sweet, R. 

(2003) 

Norge 

 

 

 

 

 

 

 

Bupropion SR for 

smoking cessation 

in smokers with 

cardiovascular 

disease: a 

multicentre, 

randomized study 

Syftet med denna studie var 

att undersöka effekten av 

läkemedlet bupropion för att 

se om abstinensen minskar 

bland personer med hjärt- 

kärl sjukdom som slutat 

röka. 

Deltagare från tio olika 

länder utvaldes. Alla 

hade hjärt- kärl sjukdom 

och rökte minst 10 

cigaretter per dag. De 

randomiserades för att 

få bupropion 150 mg x 2 

eller placebo under sju 

veckor. Uppföljning var 

under 52 veckor. 

Deltagarna blev 

kontaktade per telefon 

dagen innan de skulle 

sluta röka och påmindes 

om detta. Tre dagar efter 

att de slutade röka blev 

de kontaktade igen och 

uppmuntrades till 

fortsatt rökfrihet.  En 

gång i veckan fick de 

komma till kliniken för 

kontroller. De fick då 

 n= 629 

  (175) 

Efter vecka 26 var 27 % av deltagarna i  

interventionsgruppen rökfria, 11 % i  

kontrollgruppen (p=0,001). Efter 52  

veckor var 22 % respektive 9 % rökfria (p 

=0,001). Bupropionbehandlingen hade  

den effekten att abstinensbesvären 

minskade och motivationen ökade. Detta  

stimulerades också av sjuksköterske-  

samtalen. 61 % av dem som fick  

buprobion tyckte inte att det var särskilt  

svårt att sluta röka, samtidigt som  

sjuksköterskans rådgivning hjälpte. 

Deltagarna kunde rekommendera  

behandlingen till andra.  

I kontrollgruppen tyckte 37 % likadant  

gällande bupropionbehandlingen och  

sjuksköterskans stöd. 
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samtidigt ett 10-15 

minuters samtal med 

sjuksköterska. I slutet av 

dessa veckor fick 

deltagarna fylla i ett 

formulär och svara på 

frågor angående deras 

åsikter om 

behandlingen. 

Van Spall, H.G 

Chong, A. 

Tu, J.V 

(2007) 

Canada 

Inpatient smoking 

–cessation 

counseling and all-

cause mortality in 

patients with acute 

myocardial 

infarction. 

Faställa/avgöra om 

rökavvänjnings råd är 

rutinmässigt given till 

patienter som är 

sjukhusvårdade för akut 

myocard ischemi(AMI) och 

fastställa sambandet mellan 

sjukhuspatienter (inlagda) 

och erhållit 

rökavvänjningsråd och 

överlevnaden bland dessa 

patienter. 

Retrospektiv cohort 

analys av befolknings 

baserad klinisk akut 

myocard ischemi 

(AMI). 

Baserad på journal data 

framtagna från 83 

sjukhus. Urval patienter 

som haft ST-segment 

elevation myocardial 

infarction (STEMI) / 

non-ST– elevation 

segment myocardial 

infarction (NSTEMI) 

under en 12 månaders 

period. Jämförelser 

gjordes mellan rökare, 

tidigare rökare och de 

som aldrig rökt. 

n=9041 

 

3511  

 (11) 

ingick i 

mortalitet 

studien 

Majoriteten av patienter med AMI  

(67,4%)hade en historia som rökare och 

39 % som tidigare rökare. Efter reglering 

av riskfaktorer för myocardischemi (MI)  

– dödlighet samt risk för död jämfört 

med dem som fick endast skriftlig 

rådgivning. Rökavvänjnings råd- 

givning till post 

MI patienter är en under använd  

intervention, trots att det 

oberoende utgör en  

signifikant minskad dödlighet. 

   I 

   R 

Figur 2. Exempel på del av matris för redovisning av sortering, granskning och kvalitetsbedömning av vetenskapliga studier utarbetad efter Willman, Stoltz & Bahtsevani 

(2006). Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K) 

I = Hög, II = Medel, III = Låg 


