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Sammanfattning 

Syftet med studien var att beskriva vilka metoder till rökstopp som fanns uttryckta i 

litteraturen samt beskriva vilken effekt dessa metoder hade, då detta är en avgörande 

behandling för patienter med Kronisk Obstruktiv Lungsjukdom. För att påvisa artiklarnas 

kvalitet granskades dessa med avseende på urvalsgrupp i relation till föreliggande studies 

syfte. Studiens metod utformades med en deskriptiv design. Litteratursökning utfördes i 

databaserna Cihnal och Pubmed (Medline) vilket resulterade i 15 artiklar som denna studie 

baserats på. Resultatet som framkom var att metoderna antingen var ickefarmakologiska eller 

farmakologiska. De ickefarmakologiska var: rådgivning, spirometri, presenterad lungålder. 

De farmakologiska metoderna var: NRT (plåster, tuggummi, nässpray, inhalator, 

sublingualtablett, sugtablett), antidepressivum (Bupropion, Nortriptylin), Vareniclin (binder 

till samma receptor som nikotin) och Selegilin (MAO-B hämmare). De flesta metoderna 

visade sig effektiva i förhållande till placebo och ofta uppmättes statistiskt signifikanta 

skillnader där emellan. Kunde inte statistisk signifikans uppmätas, visade sig resultaten ändå 

vara positiva. Slutsatsen av studien tyder på att alla metoder till rökstopp är bra, men vissa 

gav ett bättre intryck av effektivitet. Med mer utbildning och framtida forskning hoppas 

föreliggande studies författare att valet av rökstoppsmetod anpassas individuellt beroende på 

patientens förutsättningar och behov. 
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Abstract 

The aim of this study was to describe methods for smoking cessation that has been expressed 

in literature and to describe the efficacy of the methods, thus it is a crucial treatment for 

patients with Chronic Obstructive Pulmonary Disease. To show the quality of the articles, 

their sample groups were examined in relation to the aim of present study. The method of the 

study was formed with a descriptive design. The articles were obtained via databases Cihnal 

and Pubmed (Medline) which resulted in 15 articles that based this study. The results showed 

that the methods either were non-pharmacological or pharmacological. The non-

pharmacological methods were: counseling, spirometry, presentation of lung-age. The 

pharmacological methods were: NRT (patch, chewing gum, nasal spray, inhalator, sublingual 

tablet, lozenge), antidepressants (Bupropion, Nortriptyline), Varenicline (binds to the same 

receptor as nicotine) and Selegilin (MAO-B inhibitor). Most of the methods showed efficacy 

in relation to placebo and statistical significance was often measured. Even if the difference 

was not significant, the results were often positive. The conclusion of the study showed that 

all methods were good, but some of them were more effective. With more education and 

future research the authors of this study hope that the choice of method for smoking cessation 

adapts individually regarding to the patient’s condition and needs.  
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1. Introduktion 

 

1.1 Inledning 

Enligt Världshälsoorganisationen (WHO 2011) ökar Kronisk Obstruktiv Lungsjukdom 

(KOL) stadigt runt om i världen och beräknas vara den tredje största dödsorsaken år 

2030. Därmed bedöms dödligheten i sjukdomen vara två gånger så stor som i dagsläget 

(Borell m.fl. 2009). Uppskattningsvis var 64 miljoner människor i världen drabbade av 

KOL år 2004, och mer än tre miljoner människor avled på grund av sjukdomen år 2005. 

I Sverige beräknas drygt en halv miljon människor lida av KOL och antal dödsfall 

uppkommer till 3000 varje år (RiksKol 2010). Ca 1,1 miljard av jordens befolkning 

beräknas vara rökare och 80 % av dessa bor i låg- och medelinkomstländer (Marlow & 

Stoller 2003). Orsaker till att rökningen ökar är bland annat den fortsatt stigande 

konsumtionen i dessa länder och att jordens befolkning blir allt äldre. Mer rökning ses 

även hos kvinnor och tonåringar i höginkomstländer (Quaak m.fl. 2009).   

 

1.2 Kronisk Obstruktiv Lungsjukdom 

KOL är en långsamt progredierande inflammatorisk lungsjukdom vilket innebär en 

kronisk obstruktion av luftvägarna, främst orsakad av rökning (Willemse m.fl. 2005). 

Lungfunktionsnedsättningen som uppstår visas som sänkt FEV
1
/VC-kvot (forcerad 

exspiratorisk volym på en sekund/ vitalkapacitet) vid spirometrimätning. 

Luftvägsobstruktionen normaliseras inte efter bronkdilaterande- eller steroidbehandling 

och orsakas oftast av bronkiolit och/eller emfysem (Larsson 2006). Sjukdomen är 

obotlig på så sätt att den som drabbats aldrig kan uppnå normalvärden igen trots 

behandling (Willemse m.fl. 2005).  

 

KOL förvärras i takt med stigande ålder (Kristoffersen 2006a) och innebär 

försämringar, vilka ofta inträffar i samband med en luftvägsinfektion eller då patienten 

utsatts för kyla eller damm (Ericson & Ericson 2002). Sjukdomen graderas i fyra olika 

svårighetsgrader (1-4) utifrån mätning av FEV
1
, efter att patienten fått bronkdilaterande 

läkemedel (Larsson 2006). De vanligaste symtomen vid KOL är hosta, slemsekretion 

och dyspné, då slemmet ansamlas i de nedre luftvägarna. I ett sent skede av sjukdomen 

blir ofta patienten mager, blek och får gråaktig hudfärg samt indragna halsgropar och 

utspänd bröstkorg (Ericson & Ericson 2002). 
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1.3 Egenvård och behandling av KOL 

Toljamo m.fl. (2010) menar att KOL fortfarande är underdiagnostiserad och att patienter 

ofta inte får den behandling de behöver. Att få tillgång till tidig spirometri och där av 

tidig upptäckt av sjukdomen har visat sig ha en positiv inverkan på patientens förmåga 

att hantera sin egenvård (Toljamo m.fl. 2010). Till skillnad från till exempel hjärt-

kärlsjukdomar som också kan orsakas av rökning, har ofta KOL en negativ effekt på 

rökarens liv flera decennier före döden inträffar (Faulkner m.fl. 2006). Patienterna är 

därför i behov av omvårdnad och information om egenvård, vilket kan bidra till att 

förbättra livskvaliteten (Zakrisson & Hägglund 2010).   

 

En viktig aspekt i behandlingen är patientens kosthållning. Patienter med KOL är ofta 

magra och har dålig nutritionsstatus, orsakat av den ökade energiåtgången som det 

ansträngda andningsarbetet och hostan kräver. Det är därför viktigt för patienten att 

försöka hålla en god nutritionsstatus genom att tillsätta näring och energi i sin kost 

(Ericson & Ericson 2002). 

 

Enligt Ericson och Ericson (2002) är fysisk aktivitet viktigt då detta gynnar patientens 

syreupptag och de menar att exempelvis promenader eller simning kan vara lämpliga 

sysselsättningar för patienten, eftersom detta leder till mindre andfåddhet och ökad ork. 

Det är dock viktigt med en balans mellan vila och aktivitet, då för mycket aktivitet 

kräver stort andningsarbete och energi och därför bör patienten tänka på att arbeta 

energisnålt i sin vardag för att spara på krafterna (Ericson & Ericson 2002). Andra 

konsekvenser av den nedsatta lungfunktionen kan bland annat vara att patientens 

förmåga att sköta sin hygien, sitt hushåll och sitt sociala umgänge påverkas 

(Kristoffersen m.fl. 2006a).  

 

Andra metoder en KOL-patient kan använda sig av för rehabilitering för att få en 

enklare vardag och ett bättre mående är exempelvis andnings- och hostteknik, 

användande av PEEP och inhalationsteknik. Den farmakologiska behandlingen av 

sjukdomen är förstås viktig och innefattar bland annat inhalation av antikolinergika, B2-

stimulerare och mykolytika (Ericson & Ericson 2002). 

 

Ovan nämnda behandlingsmetoder för KOL är nödvändiga att kontinuerligt 

upprätthålla, men Goodfellow och Waugh (2009) skriver att rökstopp är den absolut 

första och mest effektiva åtgärd patienten måste genomföra för att bromsa 

sjukdomsförloppet.  

  



3 

 

1.4 Effektivitet och rökstopp 

Effektivitet definieras i medicinska termer som ”en interventions förmåga att producera 

den önskade förmånliga effekten utfört med experthjälp och under idealiska 

förhållanden” (Polit & Beck 2008). Socialstyrelsen (2011) menar att inom 

effektutvärdering jämförs alltid olika grupper som har fått ta del av olika 

interventioner, eller ingen intervention alls. Vidare förklaras att det är viktigt att dessa 

grupper från start är så lika varandra som möjligt, och i de fall de är olika måste 

skillnaderna mätas noga. För att definiera ett mått på effektivitet är utgångspunkten 

respektive studies urvalsgrupp och tidsaspekt. Därefter sätts ett mål för vad som räknas 

vara effektivt för just den specifika urvalsgruppen (Löfgren 2006).  

 

Tidigare forskning av bland andra da Costa m.fl. (2002) och Paone m.fl. (2008) visade 

att Fagerstrom Test for Nicotine Dependence (FTND) är ett tillförlitligt mätinstrument 

när det gäller att mäta effektiviteten av ett rökstopp, utifrån patientens nikotinbehov. 

Kotz m.fl. (2007) mätte kotininhalten i urinen vid sin undersökning av rökstopp. 

Kotinin är ett ämne som bildas vid leverns metabolisering av nikotin. Ämnet bryts ned 

långsammare än nikotin och finns i kroppen två till tre dagar efter exponering av 

nikotin. Detta är ett biologiskt sätt att mäta hur mycket en patient röker och hur effektiv 

rökstopssmetoden varit (Kotz m.fl. 2007).  I andra studier utförda av bland andra 

Wilson m.fl. (2008) mättes kolmonoxidhalten (CO) i patientens utandningsluft. På 

detta sätt avgörs den biokemiska effektiviteten av rökstoppet. 

 

I en årsrapport utgiven av RiksKol (2010) visar ny statistik att endast en tredjedel av 

rökande KOL-patienter erbjuds hjälp av sjukvården att sluta röka. Enligt Andreas m.fl. 

(2009) vill majoriteten av rökare (80-90 %) vanligtvis sluta röka, och 30 % gör minst 

ett seriöst försök till detta.  För den som lyckas med sitt rökstopp kan positiva effekter 

ses på bland annat lungfunktionen, andfåddhet, hosta, respiratorisk inflammation och 

det kan motverka för tidig död. Utan stöd hos dessa 30 % är det endast 5 % som lyckas 

med sitt rökstopp (Andreas m.fl. 2009). Ericson och Ericson (2002) menar att även 

anhöriga till patienten bör uppmanas till rökstopp, då detta annars ofta försvårar 

rökstoppet hos patienten. För att diagnostisera sjukdomen genomförs en spirometri där 

lungfunktionen testas. Detta är för många patienter en viktig markör för att rökstopp är 

nödvändigt, då vissa rökare tenderar att negligera riskerna med rökning. Tack vare att 

en spirometri genomförs får patienten med egna ögon se hur lungfunktionen påverkats 

av rökningen (Ericson & Ericson 2002, Kotz m.fl. 2007). 
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1.5 Callista Roys adaptionsteori 

Teoretikern Callista Roy menar i sin omvårdnadsteori att sjuksköterskan bör se 

patienten som en bio-psyko-social helhet som hela tiden måste anpassa sig till 

förändringar i sin omgivning, både inre och yttre (Kristoffersen m.fl. 2006b). KOL 

innebär andningssvårigheter och energiförlust vilket påverkar många delar av patientens 

liv. Den sociala aspekten med arbete, umgänge och relationer kan påverkas negativt, 

likaväl som den egna självbilden. Ångest och depression kan uppstå, då många patienter 

skuldbelägger sig själva. Därmed är det viktigt att patienten blir stöttad och hjälpt med 

att hantera dessa sociala och omvårdnadsmässiga konsekvenser av sjukdomen 

(Kristoffersen m.fl. 2006a). 

 

Callista anser att målet och syftet med omvårdnad är att sjuksköterskan ska hjälpa 

patienten att anpassa sig till nya situationer i livet, allt från fysiska förändringar och den 

egna självbilden till sociala relationer. Callista menar att patientens fokus måste ligga på 

adaptionen för att undvika ineffektiva beteenden. Sjuksköterskans roll blir att påverka 

fokala stimuli och hjälpa till att utvidga patientens anpassningsbara zon (Kristoffersen 

m.fl. 2006a). Då rökstopp är det mest avgörande för KOL– patientens prognos, bör 

resurser läggas på att hjälpa patienten med detta (Ericson & Ericson 2002). Callistas 

omvårdnadsteori kan tillämpas här, då patientens anpassningsförmåga till förändring är 

av allra största betydelse (Kristoffersen m.fl. 2006b). 

 

1.6 Problemformulering 

Eftersom KOL ökar, har sjuksköterskan en viktig roll där hon eller han måste stötta 

patienten i sin rökavvänjning bland annat genom att känna till vilka olika 

rökstoppsmetoder som finns och tillsammans med patienten komma fram till vilken 

metod som är mest effektiv för just honom eller henne (Wilson m.fl. 2008). KOL– 

patienter har ofta rökt väldigt länge och har då ett stort nikotinberoende. Många har 

även en rad misslyckade försök till att sluta bakom sig, menar Christenhusz m.fl. (2007) 

vilket styrks av West och Zhou (2007) som skriver att oavsett vilken metod patienten 

valt att använda sig av, är det ytterst få som lyckas med sitt rökstopp. Författarna till 

rådande studie menar att det är viktigt för sjuksköterskor att vara insatta i denna 

problematik, då rökning kvarstår och många patienter är drabbade och kommer i 

framtiden att drabbas av KOL. Eftersom rökstopp är den åtgärd som ger mest positiv 

inverkan för att bromsa sjukdomsförloppet (Wilson m.fl. 2008), anser författarna att 

kunskap om detta är av stor relevans för främjandet av patienters hälsa. Idag råder brist 

på utvärdering av effektiviteten av åtgärder då en patient är i behov av att sluta röka 

(Wilson m.fl. 2008). Det är av stor betydelse för omvårdnadsforskning och den enskilde 
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sjuksköterskan att fördjupa sig i detta problemområde för att kunna erbjuda patienter 

relevant och förståelig information om sina behandlingsalternativ, och framför  

allt då den allra viktigaste åtgärden, rökstopp.  

 

1.7  Syfte 

Syftet med examensarbetet var att beskriva vilka rökstoppsmetoder som fanns uttryckta 

i litteraturen samt beskriva vilken effekt dessa metoder hade, då detta är en avgörande 

behandling för patienter med Kronisk Obstruktiv Lungsjukdom. För att påvisa 

artiklarnas kvalitet granskades dessa med avseende på urvalsgrupp i relation till 

föreliggande studies syfte. 

 

1.8  Frågeställningar 

1) Vilka metoder till rökstopp finns det för KOL - patienter?  

2) Hur effektiva är de olika metoderna för rökstopp?  

3) Vilka urvalsgrupper består respektive artikel av i relation till studiens syfte? 

 

2. Metod 

 

2.1 Design 

Litteraturstudien är av deskriptiv design. Denna design handlar enligt Polit och Beck 

(2008) om att forskaren utifrån befintlig evidensbaserad kunskap observerar, beskriver 

och dokumenterar aspekter på naturligt förekommande situationer samt fungerar ibland 

som en utgångspunkt för antaganden eller teoriutveckling.  

 

2.2 Litteratursökning 

Litteraturen i examensarbetet söktes enligt en validerad urvalsprocess för att möjliggöra 

en användbar studie. Med detta menas att sökningen gjordes utefter ett antal kriterier 

beskrivna av Forsberg och Wengström (2008). Detta innebär att initialt identifierades 

intresseområde och sökord definierades. Kriterier bestämdes där tidsperiod och språk 

valdes och litteratursökningen genomfördes i lämpliga databaser. Vidare söktes på egen 

hand efter ej publicerade artiklar för att få tillgång till pågående forskning inom 

området. Därefter valdes relevanta artiklar och sammanfattningar lästes, det första 

urvalet gjordes. Slutligen lästes artiklarna i sin helhet (Forsberg & Wengström 2008).  

 

Databaser som användes var Medline (PubMed) och Cinahl, (se tabell 1). Vid 

fritextsökning användes sökorden; ”COPD” (KOL), ”smoking cessation” (rökstopp), 

”methods” (metoder), ”efficacy” (effektivitet). De MeSH-termer som användes i 
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Medline var ”COPD”, ”smoking cessation”. Sökorden kombinerades med hjälp av 

booleska sökoperatorn ”AND” för att specificera sökningen mot vald inriktning. 

(Willman m.fl. 2011). En begränsning i sökningen var att artiklarna fick vara maximalt 

tio år gamla och skrivna på svenska eller engelska. Enbart artiklar som var publicerade i 

vetenskapliga tidskrifter och som fanns i fulltext eftersöktes. Artiklarnas ”abstract” 

lästes för att göra en första bedömning om innehållet var tillräckligt relevant för att 

inkluderas i studien.  

 

2.3 Urvalskriterier  

Artiklarna som valdes till examensarbetet var alla vetenskapligt granskade, det vill säga 

”peer reviewed” och av kvantitativ ansats med experimentell design. Författarna valde 

att enbart använda sig av artiklar som var skrivna inom tidsramen tio år, det vill säga 

mellan år 2001-2011 för att få tillgång till aktuell forskning. All vald data ansågs vara 

av relevans för examensarbetets syfte samt var betydande för det valda problemområdet. 

Detta innebar att författarna inkluderade artiklar med fokus på rökavvänjningsmetoder 

främst för KOL- patienter i analysen. Författarna har valt att granska randomiserade 

kontrollerade studier eftersom de bäst påvisar effektivitet (Forsberg & Wengström 

2008). De studier som inte ansågs uppfylla urvalskriterierna exkluderades ur 

dataanalysen. Detta innebar att artiklar som inte behandlade olika rökstoppsmetoder 

eller effektiviteten av dessa, samt artiklar som inriktade sig på yngre patienter och 

litteraturstudier exkluderades. 

 

Tabell 1. Databas, sökord, utfall och valda källor. 

Databas Sökord Utfall Valda källor 

Cinahl COPD (Mesh-SH) 3369 - 

Cinahl COPD (Mesh-SH) AND smoking cessation 

(Mesh-SH) AND methods 

22 3 

Cinahl COPD (Mesh-SH) AND smoking cessation 

(Mesh-SH) AND efficacy 

4 1 

Medline 

(PubMed) 

COPD (Mesh-SH) 12204 - 

Medline 

(PubMed) 

COPD (Mesh-SH) AND smoking cessation 

(Mesh-SH) AND methods 

132 10 

Medline 

(PubMed) 

COPD (Mesh-SH) AND smoking cessation 

(Mesh-SH) AND efficacy 

6 1 

   Totalt 15 
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2.4 Dataanalys  

Polit och Beck (2008) beskriver att analys av data innebär bland annat att successivt 

tolka, strukturera, organisera och analysera information som sökts fram till en 

kommande litteraturstudie, medan Friberg (2006) menar att analysen är en definition av 

begrepp som ska sammanfatta artiklarnas centrala innehåll där samband och skillnader 

granskas. Med dessa relevanta analysdefinitioner minskade författarna till denna studie 

ned en stor del av urvalet till 15 artiklar som lästes och granskades av båda författarna 

flertalet gånger för ökad förståelse av innehållet. Mönster och gemensamma nämnare 

hittades och delades därefter in i rubriker som vidare presenteras i resultatet.  

 

För att få en tydlig överblick över valda artiklar gjordes en artikelöversikt vilken 

innefattar artiklarnas författare + publiceringsår, titel, ansats/design, 

undersökningsgrupp, datainsamlingsmetod, dataanalysmetod (se bilaga 1), samt en 

översikt på artiklarnas syfte och resultat (se bilaga 2). Båda dessa översikter var ett stort 

stöd för studiens författare genom analysprocessen men också vid sammanställandet av 

studiens resultat. För att uppfylla syftet och besvara frågeställningar har författarna valt 

att fördjupa sig i och kvalitetsgranska artiklarna, med avseende på dess 

undersökningsgrupper. En tillfällig tabell utformades därför genom att göra en 

sammanställning av artiklarnas design, urvalsgrupp, deltagarantal, åldersintervall och 

könsfördelning. Vidare jämfördes relevansen av dessa var och en i förhållande till 

föreliggande studies syfte. 

 

2.5 Forskningsetiska överväganden 

Innan litteraturstudien påbörjades gjordes noggranna etiska överväganden, vilket 

innebär att författarna utgick från riktlinjer för god medicinsk forskning där plagiering 

och förvrängning av data är förbjudet (Forsberg & Wengström 2008). Vid 

genomförandet av litteraturstudien har författarna haft ett etiskt och vetenskapligt 

förhållningssätt som tyder på objektivt tankesätt där eventuella egna åsikter och 

uppfattningar lagts åt sidan i strävan efter att presentera ett sanningsenligt resultat 

(Sykepleiernes Samarbeid i Norden 2003). Författarna har redovisat alla artiklar som 

ingår i studien och har under handledning sammanställt data på ett induktivt arbetssätt, 

vilket enligt Forsberg och Wengström (2008) kan leda till att litteraturstudien resulterar 

i utveckling och att ny kunskap om det gällande problemområdet uppnås. 
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3.  Resultat 

 

Föreliggande examensarbete baserar sitt resultat på 15 vetenskapliga artiklar. Detta 

kommer att redovisas i löpande text under tre huvudrubriker. Första rubriken; ”Metoder 

till rökstopp för KOL-patienter” har delats in i underrubriker, då författarna valde att 

kategorisera dessa. I många av de använda vetenskapliga artiklarna har studier utförts 

där en kombination av dessa metoder ligger till grund för resultatet. Rubrik nummer två 

lyder ”Effektiviteten av olika rökstoppsmetoder” följt av ”Kvalitetsgranskning avseende 

artiklarnas undersökningsgrupper”. 

 

3.1 Metoder till rökstopp för KOL– patienter 

 

3.1.1 Rådgivning 

Rådgivning är en utbredd och viktig metod för att motivera och hjälpa patienten att sluta 

röka. Åtta artiklar tog upp rådgivning, stöd eller annan typ av beteendeterapi i sina 

studier (Hand m.fl. 2002, Hilberink m.fl. 2005, Molyneux m.fl. 2003, Paone m.fl. 2008, 

Parkes m.fl. 2008, Stratelis m.fl. 2006, Tönnesen m.fl. 2006, Wilson m.fl. 2008). Dessa 

metoder skiljer sig åt i duration och intensitet och har många gånger kombinerats med 

andra, icke-terapeutiska metoder.  

 

Hilberink m.fl. (2005) använde sig av en strategi kallad ”Smoking Cessation in COPD 

in general practice” (SMOCC) i sin sex månader långa studie. Detta innebar att 

forskarna designade en multifacetterad intervention som inkluderade professionell 

träning och hembesök för att konstruera ett protokoll för rökstoppsrådgivning hos 

patienterna. Träningen innebar att patienterna gruppvis fick fyra timmars undervisning 

om KOL, rökning och rökstopp. Individuellt stöd erhölls vid hembesök där patienterna 

fick rådgivning och chans att prata igenom gruppträningen. Alla patienter fick även 

stödmaterial med diverse utbildningsverktyg och rådgivning. Wilson m.fl. (2008) 

studerade två olika metoder för rökstopp hos KOL– patienter under ett års tid.  Den ena 

innebar att patienten fick individuellt stöd av en sjuksköterska utbildad inom 

rökrådgivning och den andra metoden innefattade grupprådgivning. Alla patienter fick 

genomgå två grader av interventioner vilka kallades standardiserad intervention samt 

intensifierad intervention (Wilson m.fl. 2008).  

 

Stratelis m.fl. (2006) lät KOL– patienterna i sin studie testa en kombination av 

spirometri och kortfattade råd om rökstopp, årligen under tre år. I en studie av Paone 

m.fl. (2008) fick patienter med och utan KOL individuell beteendeterapi under en 
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timme, av erfarna läkare och sjuksköterskor på en veckobasis under en 

tremånadersperiod. Alla patienter fick omfattande information om rökningens 

biverkningar och fördelarna med att avstå från tobak. Detta ingick i ett 

rehabiliteringsprogram för patienter i behov av att sluta röka. Patienterna i Hand m.fl. 

(2002) studie fick genomgå ett rådgivningsprogram som startade med möten en gång i 

veckan under en månad. Patienterna uppmanades att sätta ett stoppdatum inom sju dagar 

från deras första besök. Innehållet i mötena involverade detaljerad rökanamnes och alla 

erhöll stödlitteratur (Hand m.fl. 2002).  

 

Tönnesen m.fl. (2006) provade två typer av stöd för KOL-patienterna. Den ena gruppen 

av patienter erhöll lågt stöd, vilket innebar fyra besök på kliniken, uppdelat under ett år. 

De fick även ta emot sex telefonsamtal efter ett antal veckor respektive månader. Den 

andra gruppen erhöll högt stöd, vilket innebar att sju besök och fem telefonsamtal 

schemalades. Stödgrupperna delgavs råd och stöd kring rökstopp samt stödlitteratur. 

Deltagarna i Parkes m.fl. (2008) studie blev erbjudna spirometri för att mäta sin 

lungfunktion. Patienterna i testgruppen mottog resultatet av spirometrin i termer av ”din 

lungålder” medan patienterna i kontrollgruppen blev visade sin FEV
1
-kurva. Båda 

patientgrupper råddes att sluta röka och fick remiss skriven till sin lokala rådgivning för 

rökstopp. Effektiviteten av denna åtgärd mättes efter tolv månader (Parkes m.fl. 2008). 

 

I en studie gjord av Molyneux m.fl. (2003) fick patienter inlagda på sjukhus testa tre 

olika metoder för rökstopp. Dessa var; 1) Rådgivning plus NRT (Nicotine Replacement 

Therapy), där de själva fick välja mellan plåster, tuggummi, inhalator, sublingualtablett 

eller nässpray, 2) Enbart rådgivning, vilket innebar 20 minuters professionell 

rådgivning, en broschyr om rökstopp samt information om effektivitet och tillgänglighet 

av NRT, 3) Standardvård, vilket endast innebar att rökstatus togs. Studien pågick under 

ett år och mätningar av rökstatus gjordes vid studiens start, efter tre månader samt vid 

tolv månader (Molyneux m.fl. 2003).  

 

3.1.2 Nikotinbehandling 

Att använda någon form av nikotinpreparat i sitt försök att sluta röka är mycket vanligt 

förkommande och tas upp i fem av denna studies artiklar (Hand m.fl. 2002, Molyneux 

m.fl. 2003, Stapleton & Sutherland 2011, Tönnesen m.fl. 2006, Wennike m.fl. 2003).  

Nikotinbehandling är enligt Stapleton och Sutherland (2011) den mest använda 

farmakologiska metoden för att sluta röka, troligtvis för att det är en säker metod som så 

gott som alla människor tolererar. Vidare beskriver Stapleton och Sutherland (2011) att 

det finns sex etablerade former av nikotinbehandlingar; tuggummi, nässpray, plåster, 
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sublingualtablett, inhalator och sugtablett. I denna studie testades nässpray (NNS) under 

tolv veckor och man undersökte även effekten i samband med stöd från hälsocentral och 

specialistklinik. I Wennike m.fl. (2003) artikel testades nikotintuggummits effekt på 

rökare som var omotiverade att sluta röka eller inte klarade av att sluta röka på egen 

hand. Nikotinbehandlingen utfördes upp till ett år och uppföljning skedde efter vecka 

två, sex och tio samt därefter vid månad fyra, sex, nio, tolv och tjugofyra (Wennike m.fl. 

2003). 

Hand m.fl. (2002) använde i sin studie en kombination av två olika typer av 

nikotinbehandling. Patienterna fick prova nikotinplåster under tre veckor för att behålla 

ett stadigt blodvärde och en nikotininhalator att använda vid behov för att höja 

blodvärdet, ungefär som en cigarett kan fungera. Den andra gruppen mottog enbart råd 

och stöd.  Rökstatus togs efter en vecka, tre månader, sex månader och ett år. Tönnesen 

m.fl. (2006) använde sig av sublingual nikotintablett under tolv veckor i sin studie, för 

att den kan dostitreras av patienten själv och de menar att det är en enklare metod än 

nikotintuggummit. I Molyneux m.fl. (2003) studie testades fem olika 

nikotinbehandlingar; inhalator, tuggummi, nässpray, plåster samt sublingualtablett 

under sex veckor.   

 

3.1.3. Antidepressivum 

Att antidepressiva läkemedel skulle vara en bra metod för rökstopp är något som testas i 

tre studier (da Costa m.fl. 2002, Tashkin m.fl. 2001, Wagena m.fl. 2005) där man 

undersökte effektiviteten av ett sådant preparat från fem veckor till tolv månader.  

Wagena m.fl. (2005) ville i sin studie testa effektiviteten av Bupropion (unicyklisk 

antidepressivum) och Nortriptylin (tricyklisk antidepressivum) under sex månader hos 

patienter med och utan KOL, då tidigare observationer tyder på att rökare med KOL har 

en ökad risk för depression och att nikotin kan ha en antidepressiv effekt. da Costa m.fl. 

(2002) som i sin studie testar sex veckors behandling, samt sex månaders uppföljning av 

Nortriptylin vs placebo, beskriver Nortriptylin som ett välkänt preparat som använts i 

flera länder sedan 1960-talet. I jämförelse med andra tricykliska antidepressivum har 

Nortriptylin flera terapeutiska fördelar, bland annat mindre antikolinergiska 

biverkningar, mindre risk för ortostatisk hypotension och liten risk för anfall (da Costa 

m.fl. 2002).   

Tashkin m.fl. (2001) skriver att Bupropion är det första icke- nikotinbaserade preparatet 

för rökstopp och har varit tillgängligt i USA sedan 1997 och sedan godkänts i Europa. 

Bland rökare som testat Bupropion har siffrorna för rökstopp varit dubbelt så höga i 

jämförelse med placebo. De menar dock att det inte finns någon data på rökstopp hos 
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rökare med KOL, en population som bland annat är äldre, har rökt mer samt längre och 

har högre nikotinberoende än tidigare undersökningsgrupper. Denna studie utfördes 

under tolv veckor och patienterna tilldelades Bupropion eller placebo två gånger 

dagligen (Tashkin m.fl. 2001).  

 

3.1.4 Övrig farmakologisk behandling 

Tashkin m.fl. (2011) använde Vareniclin i sin studie där patienter med mild till 

medelsvår KOL försökte sluta röka. Vareniclin är ett läkemedel som är speciellt uttaget 

mot nikotinberoende, genom att det binder till samma receptor i hjärnan som nikotin. 

Patienterna i denna studie behandlades med Vareniclin eller placebo under tolv veckor 

och följdes därefter upp till och med vecka 52. 

 

Biberman m.fl. (2003) jämför i sin 52 veckor långa studie effekten av Selegilin + 

nikotinplåster med placebo + nikotinplåster. Selegilin är den mest använda MAO-B 

hämmaren och är från början indikerad för sjukdomen Parkinson. De förklarar vidare att 

nikotin aktiverar dopaminergiska områden i hjärnan som producerar känsla av 

välmående, belöning och höjer nivåerna av dopamin. En rökare har en mindre mängd av 

enzymet MAO-B som är involverat i den nedbrytande processen av bland annat 

dopamin. Ett rökstopp resulterar i att enzymet MAO-B ökar, dopamin minskar och 

begäret av nikotin ökar (Biberman m.fl. 2003). 

 

3.2 Effektiviteten av metoder till rökstopp 

Effektivitet kan förklaras som en föreställning av vad som hade hänt med en grupp 

individer som utsätts för en viss faktor jämfört med om samma grupp individer inte 

utsätts för denna faktor (Polit & Beck 2008). För att mäta effektiviteten har forskarna i 

de inkluderade studierna använt sig av olika sorters mätmetoder och instrument. Dessa 

metoder inkluderar självrapportering (patienterna fick själva rapportera sin rökstatus), 

mätning av kolmonoxidhalten (CO) i utandningsluften, spirometrisk mätning, 

Fagerstrom Test for Nicotine Dependence (FTND), The Fagerstrom Tolerance 

Questionnaire (FTQ), St. Georges Respiratory Questionnaire (SGRQ), Beck’s 

Depression Inventory (BDI), Medical Research Counsil Questionnaire, Glover-Nilsson 

smoking behavior questionnaire, SF-36 quality of life questionnaire, Prochaska’s stages 

of change questions in relation to smoking, The University of Wisconsin Center for 

tobacco Research and intervention craving and withdrawal questionnaire, Clinical 

COPD Questionnaire (CCQ), urintest samt mätning av kotinin (biomarkör för att påvisa 

närvaro av nikotin). En kombination av olika mätmetoder förekom i ett antal av 

studierna.  
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Majoriteten av inkluderade studier har mätt effektiviteten av totalt rökstopp, men i vissa 

studier presenterades även resultat över rökreduktion, andel patienter som försökt sluta 

röka men inte lyckats och nikotinberoende. Durationen på de olika försöken varierade 

mellan fem veckor för de kortaste och upp till tre år för de längsta. Effektiviteten av de 

olika rökstoppsmetoderna har uppmätts vid diverse tidpunkter under studiernas gång.  I 

samtliga 15 studier skiftade andelen patienter som lyckats sluta röka från 0 % till 68 % 

och vid sammanlagd mätning av respektive studies resultat framkom ett medeltal på 

20,66 % för lyckat rökstopp. 

 

Hilberink m.fl. (2005) strategi kallad ”SMOCC” lyckades dubbla andelen patienter med 

rökstopp. Signifikant fler rökare från testgruppen gjorde försök att sluta röka (44,9 % vs 

36,5 %, P 0,003) och signifikant fler lyckades även med det (16,0 % vs 8,8 %, P 0,046), 

jämfört med patienter från kontrollgruppen som mottog standardvård. Hilberink m.fl. 

(2005) delade in patienterna i testgruppen i olika motivationsstadier, där stadium 1 var 

patienter som var villiga att sluta röka inom en månad, stadium 2 var villiga att sluta 

röka inom sex månader och stadium 3, inte villiga att sluta röka alls. Skillnaden i 

andelen rökstopp mellan de olika motivationsstegen var inte signifikant (P 0,199). 

Patienternas motivation till rökstopp var i testgruppen 5,3 % och i kontrollgruppen var 

motsvarande siffra 10,9 %. 

 

Wilson m.fl. (2008) skriver i sitt resultat att ingen av deltagarna från 

undersökningsgrupperna ”standardvård”, ”individuellt stöd” eller ”gruppstöd” lyckades 

åstadkomma totalt rökstopp, vilket verifierades av självrapporter, mätning av CO i 

utandningsluft och kotinin. Efter tolv månader hade 6 % i gruppen ”standardvård” och 

10 % i ”gruppstöd” lyckats sluta röka periodvis. Skillnaderna mellan grupperna var inte 

signifikanta när det gällde rökvanor eller motivation till att sluta (P 0,7), men alla 

grupperna visade signifikant skillnad på reducering av sitt nikotinberoende (P 0,03-

0,006). 

 

Stratelis m.fl. (2006) jämförde effektiviteten av en kombination av spirometri och 

kortfattade råd mellan KOL– patienter (grupp C) och patienter med normal 

lungfunktion (grupp A och B) årligen under tre år. Andelen KOL– patienter som slutat 

röka vid sex respektive tolv månader, ökade årligen. Vid tredje året var andelen 

punktprevalenta rökstopp signifikant högre i grupp C (P 0,001) jämfört med patienterna 

i grupp B. De långvariga rökstoppen som uppmättes vid månad sex och tolv i tredje året 

var signifikant högre i grupp C än grupp B (13 % vs 6 % och 9 % vs 5 %, P 0,001) vid 

båda mätningarna. Medeltalet av rökfria månader hos patienterna som slutat röka vid 
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det sista årliga besöket var högre i grupp C än i grupp B, men var inte statistiskt 

signifikant (P 0,097). Patienter i grupp C som slutade röka använde mer NRT och snus 

än deltagarna i grupp A och B (P 0,001 för båda grupper). 

 

I Parkes m.fl. (2008) undersökning om huruvida rökstopp kunde främjas genom att 

berätta för patientens om dess lungålder visade vid uppföljning efter tolv månader att 

siffran för rökstopp var 13,6 % i interventionsgruppen och 6,4 % i kontrollgruppen, 

vilket visade en signifikant skillnad mellan grupperna (P 0,01). Båda grupperna 

minskade även sin cigarettkonsumtion enligt självrapporter och vid uppföljning sågs en 

signifikant lägre cigarettkonsumtion i interventionsgruppen, 11,7 %, jämfört med 

kontrollgruppen, 13,7 %, (P 0,03). 

 

Paone m.fl. (2008) undersökte effektiviteten av ett rökslutarprogram på ett 

rehabiliteringscenter jämfört med en kontrollgrupp på en lungklinik som mottog 

standardvård. Rökstoppet vid tolv månader som uppmättes med hjälp av ett 

utandningstest av CO, var 68 % hos testgruppen och 32 % i kontrollgruppen. 

Rehabiliteringen var signifikant associerat med rökstopp efter att man anpassat till kön, 

antal rökår, antal rökta cigaretter och behandling (P <0,001). Vidare kunde man utläsa 

att rökstopp var sammanhängande med yngre ålder, färre antal rökår, färre rökta 

cigaretter, lägre nikotinberoende enligt FTND samt pågående rehabilitering. De 

patienter som undergick någon form av rehabilitering (till exempel respiratorisk, hjärt-

kärl eller post-traumatisk) var signifikant med ökad möjlighet till rökstopp.  

 

I studien gjord av Molyneux m.fl. (2003) jämfördes effektiviteten av rådgivning 

kombinerat med NRT, enbart rådgivning eller standardvård för rökstopp. Statistisk 

signifikant skillnad sågs med NRT + rådgivning vid undersökningens start i jämförelse 

med enbart rådgivning eller standardvård (55 %, 43 %, 37 %, P 0,045). Vid uppföljning 

efter tre månader var fortfarande rökstopp högst hos de som mottagit NRT + 

rådgivning, men skillnaden var då inte signifikant (16,5 %, 10 %, 11 %). Även efter tolv 

månader var rökstoppet högre hos grupper med NRT + rådgivning (17 %, 6 %, 8 %, P 

0,03). 

 

Hand m.fl. (2002) testade en kombination av två olika typer av behandlingar på 

patienterna (nikotinplåster, inhalator + råd och stöd (AS+NRT) eller enbart råd och stöd 

(AS)). Efter ett år hade 14 % av alla patienter ihållande rökstopp bekräftat av CO-test. 

Detta innebar att 15 % av patienterna som mottog AS+NRT och 14 % av patienterna 

med enbart AS hade slutat röka (P 0,857). Av 245 patienter slutade 110 röka för minst 
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en vecka, 54 % AS+NRT och 33 % AS (P <0,001). Vid sex månader var det ingen 

signifikant skillnad mellan de två grupperna (16 % AS+NRT och 14 % AS). 

 

Tönnesen m.fl. (2006) studie visade att sublingual nikotintablett var statistisk signifikant 

överlägsen placebo vid alla mätningar som utvärderade rökstopp. I mätningen vid sex 

månader hade 23 % av patienterna som använt sublingualtabletter slutat röka medan 10 

% av patienterna som fick placebo hade lyckats med det samma. Vid tolv månader var 

siffran 17 % jämfört med 10 %. Andelen patienter som slutat röka vid sex månader var 

mer än dubbel med den aktiva tabletten och vid tolv månader var andelen nästan det 

dubbla. Det visade sig däremot inte vara någon signifikant skillnad mellan de patienter 

som mottagit högt respektive lågt stöd och rådgivning.  

 

I Stapleton och Sutherlands (2011) undersökning av nikotin nässpray (NNS) lyckades 

totalt 8 % att sluta röka efter CO-mätning samt självrapporter vid vecka tolv, vilket 

visade statistisk signifikans (P 0,001). Användningen av NNS var mer än dubbelt så 

effektiv för rökstopp hos testgruppen än hos kontrollgruppen med placebo (15,4 % 

jämfört med 6,7 %) och var speciellt effektiv hos deltagarna som hade högre 

nikotinberoende (P 0,067). I samma studie undersöktes effektiviteten av NNS i samband 

med gruppstöd från hälsocentral jämfört med gruppstöd från specialistklinik, vilket 

resulterade i väsentligt högre siffror för specialiststödet (41,3 % vs 15,4 %). 

 

Wennike m.fl. (2003) studie undersökte effektiviteten av nikotintuggummi hos deltagare 

som var omotiverade/oförmögna till att sluta röka. Resultatet visade att 

nikotintuggummi var överlägset placebo och statistisk signifikant skillnad för rökstopp 

sågs vid mätningar utförda under månad 4 (6,3 % vs 0,5 %, P <0,001), månad 12 (11,2 

% vs 3,9 %, P 0,036) och månad 24 (9,3 % vs 3,4 %, P 0,015). Även för deltagare som 

minskade sin cigarettkonsumtion sågs statistisk signifikans vid samma tidpunkter (24,4 

% vs 10,2 %, P <0,001, 21 % vs 13,1 %, P 0,036), förutom vid sista 

uppföljningsmånaden (14,6 % vs 9,7 %, P 0,13).  

 

Wagena m.fl. (2005) testade effekten av Bupropion och Nortriptylin vs placebo på 

rökare med och utan KOL under sex månader. Resultatet visade att avhållsamhet från 

rökning var högre bland deltagare som fått Bupropion (28 %) och Nortriptylin (25 %) 

än hos de som fått placebo (15 %). Dock visades bara signifikant skillnad mellan 

Bupropion och placebo (P 0,03). För rökare utan KOL fanns små icke signifikanta 

skillnader mellan kontrollgrupperna och placebo och könsskillnader uppmättes inte 

generellt över grupperna (skillnaden var 1,3 % och P 0,7).  
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da Costa m.fl. (2002) studie visade att deltagarna som fick Nortriptylin resulterade i 

signifikant högre siffror för rökstopp jämfört med deltagare som fick placebo (55,9 % 

vs 23,3 %, P <0,001). Nortriptylin var även signifikant mer effektivt hos rökare med 

högt nikotinberoende uträknat med FTND (P 0,005). Bland de som fått låga poäng på 

FTND visades ingen signifikant skillnad mellan grupperna (P 0,135). Tre månader efter 

studiens slut gjordes en uppföljning som fortfarande visade signifikant skillnad i 

rökstopp mellan de två grupperna (26 % vs 5,3 %, P 0,0006), och vid telefonuppföljning 

efter sex månader från studiens slut var siffran också signifikant (20,6 % vs 5,3 %, P 

0,012). 

 

Tashkin m.fl. (2001) utförde en studie där ena gruppen av KOL– patienter tilldelades 

Bupropion och den andra gruppen fick placebo. Resultatet visade att andelen patienter 

som hade ett pågående ihållande rökstopp vid vecka fyra och sju var signifikant högre 

bland de som mottagit Bupropion jämfört med placebo (28 % vs 16 % P 0,003). 

Andelen pågående rökstopp mellan vecka fyra och tolv visade 18 % vs 10 % och 

motsvarande siffror för vecka fyra till tjugosex var 16 % vs 9 % (P <0,05). Av de som 

slutade röka under de sista fyra veckorna sågs statiskt signifikans (P 0,011) hos de 

patienter som fick Bupropion jämfört med dem som fick placebo. Tobaksbehovet hos 

patienterna som tilldelades Bupropion minskade under denna studie. I studien tog man 

även hänsyn till logistisk regression gällande trovärdigt rökstopp mellan vecka fyra – 

sju.  De aspekter som var statistiskt signifikanta var ålder, rökanamnes och behandling. 

Svårighetsgrad av KOL samt kön kunde inte konfirmeras vara signifikanta i 

trovärdigheten för rökstopp.  

 

Effekten av läkemedlet Vareniclin undersöktes i Tashkin m.fl. (2011) studie på KOL– 

patienter som försökte sluta röka. Resultatet visade att andelen patienter som hade ett 

pågående rökstopp i vecka nio var 42,3 % i testgruppen jämfört med 8,8 % av dem i 

kontrollgruppen som fick placebo (P <0,001). Mellan vecka nio och tjugofyra var 

motsvarande siffra 25,8 % vs 7,2 % (P <0,001) och vecka nio till femtiotvå visade 18,6 

% vs 5,6 % (P <0,001). I samma studie uppmättes även signifikant skillnad i 

förbättrande av respiratoriska symptom, funktionsstadium samt det mentala tillståndet, 

för patienterna som upprätthöll sitt rökstopp, jämfört med dem som fortsatte röka. 

 

I Biberman m.fl. (2003) studie kunde man se att siffrorna för avhållsamhet var högre 

under vecka 4 (36 % vs 34 %), vecka 8 (34 % vs 25 %), vecka 10 (32 % vs 23 %), 

vecka 12 (32 % vs 17 %), vecka 26 (25 % vs 17 %) och vecka 52 (25 % vs 11 %) i 

gruppen som fick Selegilin + nikotinplåster än de som fick placebo + nikotinplåster 
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men detta var inte statistiskt signifikant (P 0,08). Cigarettbegäret samt nikotinbehovet 

dämpades däremot signifikant. 

 

3.3 Kvalitetsgranskning avseende artiklarnas undersökningsgrupper  

Till denna litteraturstudie har författarna valt att använda 15 kvantitativa artiklar med 

experimentell design för att undersöka metoder till rökstopp och effektiviteten av dessa. 

En viktig aspekt var att de valda artiklarnas undersökningsgrupper sammanstämde med 

denna studies syfte. Efter granskning framgick att åtta av artiklarna berörde individer 

med KOL (Hilberink m.fl. 2005, Paone m.fl. 2008, Stratelis m.fl. 2006, Tashkin m.fl. 

2001, Tashkin m.fl. 2011, Tönnesen m.fl. 2006, Wagena m.fl. 2005, Wilson m.fl. 2008), 

sex av artiklarna berörde rökare (da Costa m.fl. 2002, Molyneux m.fl. 2003, Parkes m.fl. 

2008, Stapleton & Sutherland 2011, Wennike m.fl. 2003) och en artikel berörde 

individer med rökrelaterad sjukdom (Hand m.fl. 2002). 

 

Antalet deltagare i alla 15 artiklar var totalt 5057 personer (mellan 91-761 

personer/studie) och vid uträkning på samtliga artiklars deltagare dividerat med 15 gavs 

ett medeltal på 337 personer. Totalt 14 av de valda artiklarna presenterade ett relevant 

och bra könsfördelat urval (49,1 % kvinnor, 50,9 % män), och 14 av artiklarna 

presenterade medelålder vilket var mellan 40,9- 62,5 år. De artiklar som saknade eller 

otydligt beskrev vissa av dessa relevanta värden var Hand m.fl. (2002) studie som 

istället för medelålder visade antalet deltagare i olika åldersklasser och da Costa m.fl. 

(2002) studie som presenterade deltagarantal, samt att majoriteten var kvinnor.  

 

4. Diskussion 

 

4.1 Huvudresultat 

Ur de 15 granskade artiklarna framkom en relativt stor mängd olika metoder för att sluta 

röka. Författarna delade in dessa metoder i fyra olika grupper som ansågs täcka samtliga 

tillvägagångssätt. Dessa fyra kategorier var ”rådgivning”, ”NRT”, ”antidepressivum” 

samt ”övrig farmakologisk behandling”. Rådgivning är den största och mest omfattande 

metoden där många olika tillvägagångssätt inkluderas. Bland annat användes kortfattad 

eller långvarig rådgivning, professionell träning och undervisningsmaterial. Stödsamtal 

med diverse duration och tillfällen var en vanligt förekommande metod för att sluta 

röka. Hembesök och/eller telefonsamtal förekom. Terapi erbjöds både individuellt och i 

grupp. Spirometri genomfördes och patienterna fick veta sin ”lungålder”. Under NRT 

ingick sex olika typer av nikotinbehandling. Dessa var nikotinplåster, inhalator, 

nässpray, sublingualtablett, sugtablett samt tuggummi. Under ”antidepressivum” ingick 
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två typer av läkemedel. Dessa var Bupropion och Nortriptylin. De övriga 

farmakologiska behandlingarna för rökstopp som framkom ur granskningen var 

läkemedlet Vareniclin som binder till samma receptor som nikotin och MAO-B 

hämmaren Selegilin.  

 

De allra flesta av ovan nämnda metoder visade sig vara effektiva i förhållande till 

placebo och ofta uppmättes statistiskt signifikanta skillnader där emellan. Där statistisk 

signifikans inte kunde uppmätas visade sig resultaten ändå vara positiva. Den aktuella 

metoden uttrycktes bland annat som att; den gynnade rökstopp, ansågs vara ”effektiv”, 

bidrog till fler försök till att sluta röka, minskade andelen rökare eller fördubblade 

antalet patienter som försökte sluta röka. Endast en artikel visade att den aktuella 

metoden (NRT) inte ökade andelen rökstopp i den specifika metoden. 

 

4.2 Resultatdiskussion 

Författarna anser att det är betydelsefullt för sjuksköterskor att besitta kunskap i vilka 

rökstoppsmetoder som finns samt hur pass effektiva dessa är, så att hon eller han aktivt 

kan motarbeta rökning och således även rökrelaterade sjukdomar. Tidigare forskning av 

Marlow m.fl. (2003) säger att den idealiska metoden för rökstopp innebär ett 

rökslutarprogram som är individuellt utformat och tar hänsyn till varför personen röker, 

i vilken miljö personen röker, tillgängliga resurser för att kunna sluta röka och 

individuella preferenser i hur personen skulle vilja sluta röka. Detta styrks av Hilberink 

m.fl. (2005) studie som testade effektiviteten av ett individuellt utformat 

rökslutarprogram jämfört med patienter som mottog standardvård. Studien resulterade i 

att dubbelt så många patienter från testgruppen lyckades sluta röka jämfört med 

kontrollgruppen (16 % vs 8,8 %). Vidare menar Marlow m.fl. (2003) att ett av de mest 

effektiva sätten att sluta röka är helt enkelt att få råd från professionell sjukvårdpersonal, 

oberoende av vilken yrkesgrupp de tillhör, vilket betyder att alla inom hälso- och 

sjukvård borde uppmuntra rökstopp hos patienten. 

 

Forskning av Christenhusz m.fl. (2007) pekar på att intensiteten i interventionen som 

genomförs i försöket att sluta röka är starkt sammankopplat med huruvida försöket 

lyckas eller inte. En måttlig intervention är passande för KOL– patienter som har en 

positiv attityd till rökstopp, medan en mer intensifierad intervention är mer lämpad för 

patienter utan denna motivation. Kotz m.fl. (2007) menar att för att åstadkomma 

framgångsrik behandling av tobaksberoende lungsjuka patienter krävs upprepad 

intensiv intervention. Tönnesen m.fl. (2006) testade att ge patienter högt respektive lågt 

stöd och rådgivning i sin studie och det visade sig att intensiteten inte hade någon 
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signifikant skillnad gällande rökstopp i de respektive grupperna. Omvårdnadsteoretikern 

Callista Roy anser att patienters fokus måste ligga på adaptionen för att undvika 

ineffektiva beteenden (Kristoffersen m.fl. 2006a). Detta kan relateras till huruvida 

rökstopp hos patienter lyckas eller inte, anser författarna.  

 

Forskning av Toljamo m.fl. (2010) visar att det finns fyra faktorer som påverkar 

rökstoppet. Den viktigaste aspekten är motivationen, men resultatet är även beroende av 

farmakologisk behandling, högre ålder och högre BMI.  Roy menar i sin adaptionsteori 

att personer som drabbas av ohälsa eller sjukdom ibland får en negativ självbild, vilket 

påverkar deras förmåga att återvinna och bevara hälsa (Roy & Andrews 1999). Detta 

kan delvis förklara varför KOL-patienter har svårt att genomföra sitt rökstopp och 

varför motivationen är så viktigt, anser författarna. Christenhusz m.fl. (2007) tidigare 

studier visar att de faktorer i patientens liv som påverkar resultatet för rökstopp är; 

ålder, kön, utbildning, civilstatus, rökår, nikotinberoende, tidigare rökstopp, 

motivationsnivå med mera. I Wagena m.fl. (2005) studie kunde inga könsskillnader i 

rökstoppet uppmätas och det samma framkom ur Tashkin m.fl. (2001) studie där man 

inte kunde se att könstillhörighet hade signifikant betydelse för rökstopp. 

 

En tidigare utförd studie av Kotz m.fl. (2007) visar att det inte finns tillräckligt med 

bevis för att spirometri skulle ha en positiv effekt på rökstopp. I föreliggande studie 

inkluderades en artikel av Stratelis m.fl. (2006) där det visade sig att andelen rökstopp 

hos KOL-patienter ökade signifikant när man provade en kombination av spirometri och 

kortfattad rådgivning under tre år, jämfört med rökare med normal lungfunktion (9 % vs 

5 % vid tolv månader). I Parkes m.fl. (2008) studie fick patienterna veta sin 

spirometriska lungålder i samband med råd om rökstopp och detta jämfördes med en 

kontrollgrupp som fick se sin FEV
1
-kurva i en spirometrisk mätning. Resultatet visade 

att signifikant fler rökare som fick veta sin lungålder slutade röka jämfört med 

kontrollgruppen (13,6 % vs 6,4 % vid tolv månader). Däremot kunde man inte se att 

denna åtgärd ökade andelen rökstopp hos de patienter som faktiskt hade sämre 

lungålder. Författarna tycker, trots detta, att metoden är effektiv för patienter i allmänhet 

och borde användas mer. Resultatet talar för att det möjligtvis är mer lättförståeligt och 

greppbart att få höra talas om sin lungfunktion i dessa termer, än en vanlig spirometrisk 

undersökning.  

 

Förutsättningarna i de inkluderade studierna i examensarbetet skiljer sig åt i respektive 

artikel, varför resultatet har vissa faktorer att beakta. Några forskare har haft som syfte 

att mäta effekten av en kortvarig men mer intensiv intervention, medan andra har valt 
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att behandla patienten under lång tid för att mäta den långvariga effekten. På grund av 

detta kan det vara svårt att jämföra effekten av interventioner genomförda under så pass 

olika omständigheter. Sättet forskarna har valt att mäta rökstopp på har även det skiljt 

sig åt mellan studierna. Några har bland annat använt sig av självrapporter, medan andra 

har mätt CO-halten i utandningsluften. Även detta kan ha betydelse för resultatet, 

eftersom man kontrollerar rökstoppet på så pass skilda sätt. Hur tillförlitliga dessa sätt 

är beskrivs inte, men författarna antar att självrapportering skulle kunna vara ett 

tämligen otillförlitligt sätt, jämfört med utandningstestet, som till exempel kan avslöja 

om en patient kompensationsrökt. Vidare har en del studier valt att mäta totalt rökstopp 

medan andra nöjt sig med reducerad rökning. Detta måste också tas hänsyn till då detta 

innebär att två skilda ting mätts. 

 

Föregående studier av West och Zhou (2007) visar att nikotinbehandling har god effekt 

på rökstopp genomförda under kontrollerade kliniska studier. Det framkom även att det 

samma gällde för rökare som oövervakat använde sig av samma metod utan att ingå i 

någon studie.  Enligt Stapleton och Sutherland (2011) är nikotinbehandling effektiv vid 

rökstopp när det ges i samband med gruppstöd från hälsocentral, men resultatet var inte 

lika bra som med gruppstöd från specialistklinik (15,4 % vs 41,3 %). I annan forskning 

utförd av Toljamo m.fl. (2010) testades effektiviteten av rökstopp på 544 patienter. 

Detta gjordes med inledande motiverande samtal och därefter behandling med NRT och 

Bupropion. Undersökningen följdes upp efter två år och resulterade i att 23,3 % hade 

slutat röka. I Molyneux m.fl. (2003) studie framkom att den mest effektiva 

behandlingsmetoden var att erbjuda patienterna rådgivning i kombination med NRT. Av 

totalt 274 rökare lyckades 17 % med rökstopp. Detta styrks även av Andreas m.fl. 

(2009) tidigare forskning, där det framkom att en kombination av farmakologisk 

behandling och rådgivning var den mest effektiva metoden för rökstopp hos KOL– 

patienter. Endast en studie i föreliggande examensarbete (Wilson m.fl. 2008) visade att 

NRT initialt inte hade någon effekt alls, varken i gruppen som mottog standardvård, 

individuell vård eller gruppvård, då totalt rökstopp mättes. Efter tolv månader hade 6 % 

ur gruppen standardvård och 10 % ur gruppstöd lyckats sluta röka. Alla grupper visade 

däremot en signifikant skillnad gällande reducerat nikotinbehov, vilket ger intrycket av 

att NRT ändå är effektivt och användbart. 

 

För att försöka jämföra effektiviteten av olika rökstoppsmetoder mellan patienter med 

och utan KOL tittade författarna på två snarlika studier. I Tönnesen m.fl. (2006) studie 

ingick 370 rökare med KOL. Dessa fick testa sublingual nikotintablett under tolv veckor 

och detta jämfördes med placebo. Uppföljning vid månad tolv visade att 17 % av de 
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som använt sublingualtabletten lyckats sluta röka, jämfört med 10 % med placebo. 

Wennike m.fl. (2003) inkluderade 411 rökare utan KOL som fick testa nikotintuggummi 

under ett års tid. Uppföljning vid månad tolv visade att siffran för rökstopp var 11,2 % 

jämfört med 3,9 % för placebo. Trots den mycket längre durationen i denna studie var 

det fler KOL-patienter som lyckats sluta röka, än de utan KOL (Wennike m.fl. 2003). 

Detta sågs även i tidigare nämnda studien av Stratelis m.fl. (2006) där man jämförde 

KOL-patienter med patienter med normal lungfunktion. Dessa fick ta emot kortfattade 

råd i kombination med spirometri under tre år. Andelen punktprevalenta rökstopp var 

signifikant högre hos KOL-patienterna jämfört med patienterna med normal 

lungfunktion. De långvariga rökstoppen som uppmättes vid månad sex och tolv under 

tredje året var signifikant högre för KOL-patienterna än för patienterna i 

kontrollgruppen (13 % vs 6 % och 9 % vs 5 %, P 0,001) vid båda mätningarna. 

 

Tre studier i föreliggande examensarbete visar att antidepressiva läkemedel har god och 

även signifikant effekt vid rökstopp jämfört med placebo (Wagena m.fl. 2005, da Costa 

m.fl. 2002, Tashkin m.fl. 2001). I Wagena m.fl. (2005) studie som undersökte effekten 

av både Bupropion och Nortriptylin upptäcktes att båda läkemedlen hade högre effekt 

än placebo, men endast Bupropion hade signifikant skillnad i jämförelse till placebo. 

Tashkin m.fl. (2001) skriver att deras studie är jämförbar med tidigare studiers resultat, 

vilket stödjer deras fynd att Bupropion inte bara signifikant ökar chans för rökstopp utan 

även signifikant minskar begäret av nikotin. da Costa m.fl. (2002) skriver i sin studie om 

tidigare gjord forskning där det gjorts jämförelser av Nortriptylin och placebo, och 

skillnaderna i rökstopp för den studien var Nortriptylin 50 % vs placebo 32 %.  

 

Med mätinstrumentet FTND upptäckte Paone m.fl. (2008) att rökstopp var 

sammanhängande med yngre ålder, färre antal rökår, färre rökta cigaretter, lägre 

nikotinberoende och pågående rehabilitering. Detta kan relateras till da Costa m.fl. 

(2002) studie som påpekar att det inte finns tidigare forskning som använt sig av FTND 

när man utvärderat effektivitet av Nortriptylin. Eftersom deras resultat visade att 

Nortriptylin hade signifikant bättre effekt för deltagare med högt nikotinberoende 

uträknat med FTND, menar de att detta kan ha stor betydelse i klinisk verksamhet, då 

det är viktigt att identifiera specifika individer som kan dra nytta av just Nortriptylin (da 

Costa m.fl. 2002). Informationen från de två ovan nämnda artiklarna styrks även av 

Christenhusz m.fl. (2007) som tidigare nämnts i föreliggande studie, att KOL– patienter 

har rökt väldigt länge och har ett stort nikotinberoende, vilket kan medföra många 

misslyckade försök till rökstopp.  
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Biberman m.fl. (2003) studie visade att Selegilin var mer effektiv än placebo vid försök 

till rökstopp vid samtliga kontrollveckor, men skillnaden var inte signifikant. Tashkin 

m.fl. (2011) studie visade att effektiviteten av Vareniclin var signifikant mer effektiv 

jämfört med placebo vid samtliga kontrollveckor. Dessa två nämnda studier beskriver 

dock ingen tidigare forskning och styrker därför inte deras fynd utan kräver att mer 

forskning tar vid. 

 

Det var av stor vikt att finna artiklar vars syften och urval var relaterbart till 

föreliggande studies syfte för att ge svar på gällande frågeställningar. Av 15 artiklar var 

åtta av dessa inriktade på metoder och effektivitet av rökstoppsmetoder hos KOL-

patienter. De övriga artiklarna hade inte inriktat sig på någon specifik population men 

berörde rökare eller patienter med rökrelaterad sjukdom. Artiklarna presenterade ett 

representativt urval för experimentella studier (91-761 personer/studie), visade ett 

relevant könsfördelat urval (50,9 % män, 49,1 % kvinnor), och hade en bra medelålder 

(40,9 år -62,5 år) för föreliggande studies syfte. Endast två av artiklarna presenterade en 

mindre utförlig urvalspresentation (Hand m.fl. 2002, da Costa m.fl. 2002).  

 

4.3 Metoddiskussion 

Författarnas syfte var att fastställa vilka metoder som fanns till rökstopp samt utvärdera 

effektiviteten av dessa, då detta är en avgörande behandling för patienter med KOL 

(Larsson 2006). Därför valdes endast kvantitativa artiklar ut för att åstadkomma ett 

objektivt resultat, och randomiserade kontrollerade studier valdes eftersom de bäst anses 

kunna påvisa effektivitet. Litteratursökningen gjordes i databaserna Cinahl och Medline 

via PubMed, för att dessa ansågs omfatta vetenskapliga artiklar inom ämnet 

omvårdnadsvetenskap (Forsberg & Wengström 2008). 

 

Antalet påträffade artiklar som undersökte rökstoppsmetoder och dess effektivitet hos 

just patienter med KOL var åtta, och resterande artiklar undersökte patienter som rökte 

eller hade rökrelaterad sjukdom. Anledningen till att enbart åtta artiklar som berörde 

KOL-patienter valdes, var att författarna upplevde att det inte fanns tillräckligt relevant 

utförda studier rörande just denna patientgrupp. Flertalet av rådande studies artiklar som 

inte berörde KOL-patienter tog ändå upp sjukdomen KOL som en negativ effekt av 

rökning. Därför ansåg författarna att dessa artiklar hade relevans för föreliggande 

studies syfte, då rökning är en stor dödsrelaterad orsak i världen och att studien även bör 

beaktas i förebyggande syfte för rökstopp. Dessa metoder för rökstopp används på alla 

rökare, oavsett om de är lungsjuka, drabbade av andra sjukdomar eller ”friska” rökare. 

Författarna såg även detta som en möjlighet att försöka se om det eventuellt fanns några 
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skillnader i effektiviteten mellan dessa olika grupper. Detta visade sig dock vara relativt 

svårt, då alla studier ser mycket olika ut med avseende på antal deltagare, utförande av 

interventionen och längden på studien. Däremot kunde en övergripande bild ges över 

resultaten, vilket möjliggjorde för författarna att dra vissa slutsatser om vilka metoder 

som var mer eller mindre effektiva på dessa patienter.  

 

Vid sökandet efter artiklar till föreliggande studie påträffades artiklar på flera språk, 

men eftersom författarna inte behärskade andra språk än svenska och engelska så kan 

detta tyvärr medfört att forskning som lett till andra relevanta resultat än de som 

redovisats här utelämnats. De utvalda artiklarna i litteraturstudien var publicerade från 

2001 till 2011. Sju av dessa var inte mer än fem år gamla, vilket styrker studiens 

kvalitet eftersom forskningen är och bör vara färsk (Polit & Beck 2008). Dock kan detta 

också vara en nackdel då tidigare publicerade artiklars forskning möjligtvis hade varit 

relevant för föreliggande studies syfte och resultat. Studierna var genomförda i 

Brasilien, Danmark, England, Holland, Irland, Israel, Italien, USA och Sverige. 

Författarna hade önskat att fler studier gjorts i låginkomstländer, då det är där 

majoriteten av världens befolkning röker (Marlow & Stoller 2003) och för att få ett 

bredare perspektiv på studien. 

 

4.4 Allmän diskussion 

Omvårdnadsteoretikern Callista Roy uttryckte att patientens fokus måste ligga på 

adaptionen för att undvika ineffektiva beteenden (Roy & Andrews 1999). Med andra 

ord måste patienten acceptera förändringar i livet och aktivt anpassa sig därefter. Detta 

kan relateras till KOL-patienter som till sist tvingas acceptera att rökningen måste 

upphöra och varje enskild patient måste hitta en metod för detta som fungerar effektivt 

för just honom eller henne. Precis som detta är viktigt för patienten är det även viktigt 

för personal inom sjukvården att vara insatta i denna problematik. Årsrapporten från 

RiksKol (2010) visade att enbart en av tre rökare med KOL erbjuds hjälp att sluta röka, 

vilket tyder på att det finns stora brister i vården. Författarna anser att patienter med 

KOL bör erbjudas det stöd de behöver för att sluta röka då det på sikt är den mest 

avgörande behandlingen av sjukdomen.  

 

I föreliggande litteraturstudie har det framkommit att interventioner av diverse slag är 

effektiva i förhållande till placebo eller till att patienten självständigt försöker sluta 

röka. Det borde därmed läggas mer resurser på att ta fram lämpliga avvänjningsmetoder 

för rökare. Motivation är en faktor som visat sig ha betydelse för ett framgångsrikt 

rökstopp och det kan därmed antas att motiverande samtal borde nyttjas i större 
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utsträckning, tycker författarna. Empati för patienten är en oerhört viktig egenskap hos 

den behandlande sjuksköterskan, och förståelse för patientens motivationsnivå krävs för 

att därefter kunna anpassa interventionsintensiteten individuellt. Som Marlow m.fl. 

(2003) skrev, anser även författarna att alla inom hälso- och sjukvård borde kunna ge 

sina patienter råd om att sluta röka. Rökning är något som alla kommer stöta på, oavsett 

arbetsplats och det är en stor bidragande och växande orsak till ohälsa.  

 

Stöd och rådgivning var en av de metoder som förekom mer frekvent i de granskade 

artiklarna och detta visade sig vara effektivt, speciellt i kombination med 

nikotinbehandling. Författarna tror att stöd och rådgivning är en nödvändighet för 

många patienter som rökt under väldigt många år och som eventuellt har misslyckade 

försök till att sluta röka bakom sig. Det kan vara svårt att på egen hand hitta motivation 

och kraft till att genomföra ett lyckat rökstopp. En annan aspekt som borde tas i 

beaktande är nikotinbehovet som upprätthålls genom att välja någon form av 

nikotinbehandling. Detta kan i sin tur vara något som måste trappas ner och kan vara 

svårt att bli av med. Författarna resonerar kring huruvida det kan finnas större risk att 

patienten återupptar sin rökning efter att ha genomgått nikotinbehandling, eftersom 

nikotinbehovet fortfarande finns. Därför kan stöd och rådgivning vara ett viktigt 

komplement i behandlingen. 

 

Callista Roy beskriver i sin teori att människan reagerar som en integrerad helhet när 

hon står inför inre och yttre förändringar, vilket resulterar i ett ändrat beteende inom de 

fyra adaptionsområdena framtagna av Callista; fysiologisk funktion, självbild, 

rollfunktion samt social samhörighet (Roy & Andrews 1999). Författarna anser att 

ändrat beteende ofta är något som tar tid och är en process. Därför kan en metod för 

rökstopp som har längre varaktighet vara bäst lämpad, speciellt för en KOL-patient som 

rökt under många år. I studien av Stratelis m.fl. (2006) som varade under tre år, kunde 

en ökad andel lyckade rökstopp uppmätas vid varje årlig uppföljning. 

 

Tidigare observationer tyder enligt Wagena m.fl. (2005) på att rökare med KOL har 

ökad risk för depression, samt att nikotin kan ha en antidepressiv effekt. Därför är det 

viktigt att sjuksköterskor och annan sjukvårdspersonal har detta i åtanke när rökstopp 

uppmanas, då risk för depression är stor när nikotinet tas bort. Artiklarna i föreliggande 

studie som tog upp antidepressivum som rökstoppsmetod visade alla signifikanta 

resultat vilket styrker författarnas uppfattning om att ett sådant preparat kan vara ett bra 

alternativ istället för nikotinersättningspreparat. I da Costa m.fl. (2002) och Paone m.fl. 

(2008) studier var det även tydligt att FTND var en stor indikator för hur deltagarna 
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lyckades med sitt rökstopp i förhållande till hur stort nikotinbegär de hade. Därför kan 

det anses som viktigt att detta instrument bör ingå vid alla slags interventioner för 

rökstopp, både för patienter med KOL men även för andra patientgrupper. 

 

Vid genomgång av föreliggande studies resultat kan konstateras att det finns stor mängd 

och variation på tillgängliga metoder för rökstopp och att dessa skiljer sig åt gällande 

upplägg och duration. Alla dessa metoder för rökstopp hos KOL-patienter, men även 

andra rökare, kan dock ses som effektiva och användbara, då samtliga studier gav 

positiva resultat med avseende på totalt rökstopp, minskat nikotinberoende eller 

reducerad rökning. Denna variation av metoder ses av författarna som något positivt, då 

patienten ges större möjlighet att välja ett sätt som kan passa honom eller henne 

specifikt, efter personligt tycke. Författarnas slutliga åsikt blir då att en individuellt 

utformad, gärna långvarig rökstoppsintervention som företrädelsevis inkluderar 

motiverande samtal och rådgivning i kombination med farmakologisk behandling är det 

mest effektiva sättet för en patient att lyckas med sitt rökstopp. 

 

5. Slutsats 

 

Denna litteraturstudie kan förhoppningsvis ge ökad kunskap om metoder, effektivitet 

och rökstoppets betydelse för hälsa, både för KOL-patienter, personal inom hälso- och 

sjukvård men även friska rökare. I studien framkom att det fanns många metoder till 

rökstopp som var effektiva vilket betyder att patienten har många valmöjligheter inför 

rökstopp. Författarna vill därmed förtydliga vikten av ansvar som sjuksköterskor men 

även annan sjukvårdspersonal har när det gäller främjandet av hälsa och livskvalitet som 

det nödvändiga rökstoppet ger. Med mer utbildning och framtida forskning hoppas 

föreliggande studies författare att valet av rökstoppsmetod anpassas individuellt 

beroende på patientens förutsättningar och behov för att uppnå bästa möjliga effekt. 
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Kvantitativ.  

 

Dubbelblind, 

randomiserad, 

placebo- 

kontrollerad studie. 
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Totalt 91 rökare med KOL deltog. 

(Medelålder 61år, 48,4 % män). 
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Bilaga 2 - Sammanställning av artiklarnas syfte och resultat  

 
Författare Syfte Resultat 

Biberman, Neumann, Katzir & Gerber. Att jämföra effekten av Selegilin + nikotinplåster med placebo + 

nikotinplåster på rökstoppsiffror. 

Siffrorna för rökstopp fördubblades med Selegilin + nikotinplåster 

men var inte signifikant. Selegilin visade signifikant reducering på 

cigarettbegär och visade sig dämpa behovet av NRT.  

da Costa, Younes & Cruz Lourenco. Att utvärdera effektiviteten av Nortriptyline hos rökare 

medverkande i ett antirökprogram. 

Nortriptyline ger en signifikant ökning av rökstopp hos kroniska 

rökare i jämförelse med placebo. 

Hand, Edwards, Campbell & Cannings. Att testa hur nikotinbehandling fungerar på rökare inlagda på 

sjukhus, eftersom det hittills mestadels är testat på friska rökare. 

Vid mätning år 1 hade 14 % av patienterna ihållande rökstopp. 

Hilberink, Jacobs, Bottema, de Vries & 

Grol. 

Att presentera resultatet av en rökslutarrådgivning jämfört med 

vanlig vård, på allmänna kliniker för KOL-patienter. 

Signifikant fler rökare från testgruppen gjorde ett försök att sluta 

röka och lyckades även med det, jämfört med kontrollgruppen. 

Motivationen att sluta röka vid studiens utgångspunkt var inte 

associerat med rökstopp. 

Molyneux, Lewis, Leivers, Anderton, 

Antoniak, Brackenridge, Nilsson, 

McNeill, West, Moxham & Britton. 

Att avgöra om en kort rökstoppsintervention lämpar sig bättre för 

utbredd användning eller om samma intervention med NRT är 

mer effektiv än vanlig behandling för att främja rökstopp hos 

patienter intagna på ett universitetssjukhus.  

NRT i kombination med kort rökstoppsintervention visade sig 

effektiv för inlagda patienter. Statistisk signifikant skillnad sågs 

mellan grupperna. 

Paone, Serpilli, Girardi, Conti, Principe, 

Puglisi, De Marchis & Schmid. 

Att undersöka effekten av ett rökslutarprogram kombinerat med 

beteendeterapi och/eller farmakologisk terapi, genomfört under 

tiden patienterna på en klinik i öppenvården genomgick en 

rutinrehabilitering och jämföra denna med patienter som gick på 

ett ”rökstoppscenter” på en lungklinik. 

68 % av patienterna i testgruppen hade pågående rökavhållsamhet 

efter 12 månader och 32 % av patienterna i kontrollgruppen. 

Rehabilitering var signifikant associerat med rökstopp, med hänsyn 

till antal rökår, antal cigaretter, kön och behandling. 

Parkes, Greenhalgh, Griffin & Dent. Att utvärdera effekten av att berätta för patienterna den 

spirometriska uppskattning av ålder som gjorts på deras lungor 

som en motivation till att sluta röka. 

13,6 % av patienterna i interventionsgruppen hade lyckats sluta 

röka efter ett år, vilket innebär en signifikant skillnad mot 

kontrollgruppens 6,4 %. 

Stapleton & Sutherland. Att undersöka om nikotin nässpray (NNS) kunde vara effektiv vid 

rökstopp med lätt stöd från hälsocentral. 

NNS var signifikant effektiv hos kontrollgruppen jämfört med 

placebo för rökstopp och var speciellt effektiv hos deltagarna som 

hade högre nikotinberoende. NNS var effektiv när det gavs i 

samband med stöd från hälsocentral, men resultatet var inte lika bra 

som med stöd från specialistklinik. 

Stratelis, Mölstad, Jakobsson & 

Zetterström. 

Att undersöka om kombinationen av spirometri och kortfattade 

råd om rökstopp till KOL-patienter, årligen under tre år, ökade 

deras chanser till rökstopp, jämfört med grupper av rökare med 

normal lungfunktion. 

Andelen rökstopp var väsentligt högre hos KOL-patienterna än hos 

de med normal lungfunktion. Antalet rökare med normal 

lungfunktion som slutade röka ökade inte till följd av ökad 

uppföljning. 



 

Författare Syfte Resultat 

Tashkin, Kanner, Bailey, Buist, Anderson, 
Nides, Gonzales, Dozier, Patel & 

Jamerson. 

Att undersöka effekten av Bupropion för att främja rökstopp hos 
KOL-patienter. 

Denna studie visar att Bupropionets verkan på abstinens från 
rökning ökade med nästan 50 % jämfört med placebo. Även 

symtom av tobaksbegär och rökstopp minskade bland deltagare 

som fick Bupropion. 

Tashkin, Rennard, Taylor Hays, 

Lawrence, Marton & Lee. 

Att undersöka förändringar i respiratoriska symtom och 

livskvalitet hos patienter med KOL genom rökstatus i en 

rökstopps-studie.  

Statistisk signifikant ökning av rökstopp uppmättes bland 

patienterna som behandlats med Vareniclin jämfört med dem som 

mottog placebo. Även signifikant skillnad sågs i förbättrande av 

respiratoriska symptom, funktionsstadium samt det mentala 

tillståndet, för patienterna som upprätthöll sitt rökstopp, jämfört 

med dem som fortsatte röka. 

Tönnesen, Mikkelsen & Bremann. Att utvärdera effektiviteten av nikotin sublingualtablett och två 

nivåer av stöd i samband med rökstopp hos patienter med KOL. 

Siffrorna för rökstopp var statistiskt signifikant överlägsen med 

nikotin sublingualtablett vs placebo. Det fanns ingen signifikant 

skillnad mellan effekten av låg eller hög grad av beteendestöd.  

Wagena, Knipschild, Huibers, Wouters & 

van Schayck. 

Att fastställa effektiviteten av Bupropion och Nortriptyline för 

rökstopp hos rökare med eller med risk KOL.  

Användandet av Bupropion och Nortriptyline resulterade i högre 

siffror för högre långvarig avhållsamhet, dock var bara skillnaden 

mellan Bupropion och placebo signifikant. Hos patienter med KOL 

verkade Bupropion och Nortriptyline effektiv för att åstadkomma 

långvarig avhållsamhet. För patienter med risk för KOL fanns 

ingen signifikant skillnad med placebo för siffrorna av långvarig 

avhållsamhet. 

Wennike, Danielsson, Landfeldt, Westin 

& Tönnesen. 

Att testa effekten av nikotintuggummi och placebo hos rökare 

som är omotiverade eller oförmögna att sluta röka med hänsyn till 

rökreduktion och rökstopp. 

Nikotintuggummi visade vara signifikant överlägsen placebo för 

rökstopp. Även för deltagare som minskade sin cigarettkonsumtion 

sågs statistisk signifikans. 

Wilson, Fitzsimons, Bradbury & Elborn. Att testa hypotesen om att intensivt sjuksköterskeledd 

intervention, individuellt eller i grupp, skulle öka siffran av 

rökstopp på en tolvmånadersperiod jämfört med vanligt stöd med 

rådgivning. 

Trots att rökare med KOL erbjöds rekommenderade interventioner 

ledda av sjuksköterskor fanns ingen signifikant ökning av rökstopp. 

Däremot fanns en signifikant skillnad på båda gruppernas 

nikotinberoende. 

 

 


