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Sammanfattning    

Hälsorisker och lungsjukdomar relaterat till rökning är en sanning som inte kan 

underskattas. Att den effektivaste åtgärden är att sluta att röka är också ett känt 

fenomen. Att det krävs en stark inre motivation hos rökaren själv för att lyckas med att 

sluta att röka är ett annat känt faktum. Vårdpersonalen kan inom sitt hälsofrämjande 

kompetensområde påverka och förstärka motivationen hos rökare, genom att erbjuda 

olika rökavvänjningsmetoder. Dessutom finns det möjlighet att genom mätning av 

lungfunktionen/spirometri diagnostisera eller följa upp en försämrad lungfunktion 

orsakad av rökning. Det är möjligt att spirometri kan påverka motivationen till rökfrihet, 

genom att informera rökaren om eventuella eller kommande hälsoskador relaterad till 

rökning.  Denna tanke grundade syftet med denna litteraturstudie. För att belysa 

spirometrins påverkan på motivation till rökfrihet, studerades nio vetenskapliga artiklar 

varav åtta stycken var kvantitativa. Samtliga artiklar hade studerat spirometrins 

påverkan till rökfrihet i olika sammanhang. Resultaten visade att spirometri kan påverka 

motivationen till rökfrihet till en vis del positivt. Lungfunktions test/spirometri har visat 

störst påverkan hos rökare med försämrad lungfunktion. Dessutom har resultaten visat 

att det finns en del rökare med normal lungfunktion också som kan bli positivt påverkad 

av denna undersökning. Detta blir möjligt då spirometrins resultat tolkas på ett synligt 

och lättbegripligt sätt av tränad personal. Dessutom kan det vara möjligt att kunskapen 

om spirometrins tänkbara påverkan på motivationen till rökfrihet, utöka 

vårdpersonalens hälsofrämjande kompetens. 

 

 Nyckelord: spirometri, motivation, rökstopp, rökavänjningsrådgivning.   
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INLEDNING 

 

Att rökning är farligt för hälsan kan knappast ha undgått någon som har haft tillgång till 

medicinska forskningsresultat. Att det sedan är svårt att sluta röka när individen väl har 

börjat är ett annat känt fenomen. Ämnet motivation till rökavvänjning har valts då 

författaren under sin utbildning praktiserade hos en Astma/KOL sjuksköterska i 

primärvården. I handledarens uppgift ingick bl.a. att erbjuda rökavvänjnings rådgivning 

i syfte att motivera rökare till rökstopp och dessutom att göra lungfunktions 

test/spirometri i syfte att kunna diagnotisera eller följa utvecklingen av en försämrad 

lungfunktion. Enligt handledaren har det hänt att en del rökare bestämt sig för att sluta 

röka efter denna lungfunktions test/ spirometri. Dels på grund av en påvisat försämrad 

lungfunktion och dels på grund av funderingar som denna undersökning hade startat hos 

rökaren då de fick spirometri-resultatet tolkat. Detta grundade tanken om ämnet 

spirometrins påverkan på motivation till rökstopp hos författaren. Motivet för detta val 

var inte bara att fördjupa sina kunskaper om detta utan skapa möjlighet för att öka sin 

hälsofrämjande kompetens som vårdare. Därför tycktes det vara intressant att studera 

vilken evidens det finns för detta ämne. 

   

  

BAKGRUND 

 

Enligt World Health Organisation (WHO, 2011a), röker en tredjedel av världens 

befolkning som är över 15 år. Detta innebär att det finns cirka 1.1 miljarder rökare i 

världen. Vidare konstaterar WHO (2011a) att 3.5 miljoner dör årligen av tobaksrökning, 

vilket betyder 10 000 personer dagligen. Dessutom konstaterar Statens Folkhälsoinstitut 

(2010a) att tobaksrökning är den största förebyggbara riskfaktorn till sjukdomar och 

lidande i världen idag. Cirka 6600 människor dör p.g.a. av tobaksrökning i vårt land 

årligen och hundratusentals skadas. Rökning orsakar 30 miljarder kronor extra 

kostnader för samhället varje år. Den kostar också mycket för rökaren själv, vilket kan 

beräknas till 12000 - 20000 kronor per år (statens folkhälsoinstitut, 2010a).  

 

Ciggarettens innehåll och nikotinets påverkan 

En cigarett innehåller över 4000 olika kemiska ämnen varav ett fyrtiotal är 

cancerframkallande bl.a. akrylnitrat, bensen och nitrosaminer. Beroendeframkallande 

substansen i cigarett är nikotinet. Det transporteras från lungvägarna till hjärnan som det 

når via blodet inom tio sekunder efter rökarens första bloss på cigaretten. Nikotin 

påverkar centrala nervsystemet vilket leder till ökad hjärtfrekvens och 

blodtryckshöjning. Dessutom kan nikotinet sätta sig fast vid receptorer i hjärnan som 

påverkar produktionen av dopamin. Produktionen av signalsubstanser orsakad av 

nikotinets påverkan i hjärnan leder till nikotinberoendet (Edqvist, 2001). 

Abstinensbesvär förekommer då nikotinkicken upphör eller inte tillförs regelbundet. Då 

drabbas rökaren av rastlöshet, sömnsvårigheter och nedstämdhet mm (Holm Ivarsson, 

2004). 
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Rökrelaterade lungsjukdomar 

Rökaren drabbas av både akuta luftvägssjukdomar och av kroniska förändringar i 

andningsvägarna, framförallt KOL= Kronisk obstruktiv lungsjukdom (Edqvist, 2001). 

Enligt nationella vårdprogramet för KOL, utförd av Svensk Lungmedicin Föreningen 

(slmf, 2011) finns det mellan 400 000 till 700 000 patienter med KOL-diagnos i 

Sverige. 

  

KOL-sjukdom utvecklas då individen utsätts för långvarig exponering av irriterande 

substanser som bl.a. tobaksrök. Denna exponering leder till inflammatoriska 

förändringar som orsakar ökad slemproduktion i luftvägarna (bronkiolit). Detta i sin tur 

försämrar lufttransporten i luftvägarna och orsakar ökat luftflödemotstånd. Vid fortsatt 

exponering av tobaksrök och stigande ålder kan kroniskt obstruktiv bronkit utvecklas 

vilket orsakar andfåddhet vid ansträngning (Griph, 2003). Lungemfysem som orsakas 

av förstöring och destruktion av lungvävnader kan vara en bidragande faktor till 

utveckling av KOL (Skoogh & Larsson, 2006). 

 

Sammanfattningsvis är KOL en långsam progressiv lungsjukdom som orsakas av 

luftvägsobstruktion och kan manifestera i olika svårighetsgrader. Patienter med KOL-

diagnos har svårt att andas ut och lider av hosta, slem och andfåddhet. Diagnosen 

bestäms av kliniska symtom, anamnes samt spirometri/lungfunktions test (Hansson, 

2006). Behandling av patientens nikotinberoende är den effektivaste åtgärd vid KOL. 

Dessutom utgör farmakologiska behandlingar och rehabilitering andra delar av KOL-

behandlingen (Ställberg, 2006). 

 

Spirometri- lungfunktions mättning 

Under en spirometriundersökning mäts den luftvolym som patienten kan andas in och 

andas ut. Dessutom mäts också hur snabbt det sker. Spirometrisvar kan leda till 

diagnostisering av bl.a. obstruktiv lungsjukdom. Vid spirometri kan VC (vitalkapacitet), 

FVK (forcerad vitalkapacitet), FEV1 (forcerad vitalkapacitet i första sekunden) och 

dessutom FEV % vilket motsvarar FEV1/FVK eller FEV1/VC mätas (Griph, 2003). 

 

Med hjälp av FEV % kan diagnostisering av KOL-sjukdomens svårighetsgrad utföras. 

FEV % > eller = 80 % preklinisk KOL 

FEV % 50-79 % lindrig KOL 

FEV % 30-49 % svår KOL 

FEV % <30 % mycket svår KOL (Ställberg, 2006). 

 

Samhällets insatser för rökfrihet 

Rökfria arbetsplatser, rökfri sjukvård, rökfria miljöer bl.a. tåg, flygplan och taxibilar, är 

några exempel på samhällets åtgärder för att minska rökningens hälsoskador 

(Lundqvist, 2011). Den senaste åtgärden är rökförbudet i alla inomhusserveringar som 

trädde i kraft år 2005. Denna åtgärd ledde till att antalet rökare minskade i landet med 

150 000 personer från år 2004 till 2006, vilket innebär stora hälsovinster. År 2009 var 

andelen dagligrökare i Sverige 13 % kvinnor respektive 11 % män (Statens 

folkhälsoinstitut, 2010b). Att skapa rökfria miljöer, vilket är en tobaksförebyggande 
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åtgärd, har dessutom bidragit till att den sociala acceptansen för tobak har minskat vilket 

kan underlätta för dem som håller på att sluta eller funderar på att sluta röka (a.a.).  

 

Eftersom rökning är ett av de största folkhälsoproblemen, krävs det stor satsning från 

vårdens sida (WHO, 2011b). Det största ansvaret ligger hos vården när det gäller 

identifiering av rökarens behov av stöd och hjälp i syfte att vägleda dem till rökfrihet 

(Statens folkhälsoinstitut, 2010c). Vårdpersonalens roll i den här processen är central 

men rökarnas egen motivation till avvänjning är avgörande (Holm Ivarsson, 2004). 

 

Motivationens roll 

En stor del av rökarna är fullt medvetna om de hälsorisker som tobaksanvändningen 

orsakar men fortsätter ändå med sin rökning och trotsar hälsofarorna som rökningen 

medför (Weinstein, Marcus & Moser, 2005). Forskning visar att mellan 70- 84 % av 

alla rökare vill sluta att röka, men det är endast 2 % av dessa som lyckas på egen hand 

(Wadman & Ten Berg, 2009). Hur skulle man kunna motivera de resterande 98 % till 

rökstopp? 

Ordet motivation innebär faktorer hos individen som väcker, formar och riktar 

beteenden mot olika mål (Nationalencyklopedin, 2011). 

 

Motivationshöjande samtal är en av metoder för att underlätta livsstilsförändringar. Det 

är en patientcentrerad rådgivning för att hjälpa individen att komma över sin ambivalens 

på vägen till förändring (Barth & Näsholm, 2006). Metoden utvecklades av Miller & 

Rollnick (1991) för att hjälpa människor med alkoholmissbruk. Utveckling av metoden 

har skapat möjlighet för tillämpning även i andra sammanhang såsom tobaksavvänjning, 

viktminskning och kostförändring mm (Barth & Näsholm, 2006). 

  

Centrala komponenter i det motiverande samtalet består bl.a. av öppna frågor, reflektivt 

lyssnande och utvecklande av diskrepans. Genom att ställa öppna frågor med visad 

empati och förståelse, skapas möjlighet för individen att inse den icke hälsosamma 

levnadsvanan som behöver förändras. Därefter med hjälp av reflektivt lyssnande och 

undvikande av värderande kommentarer ges individen möjlighet att kunna utveckla 

diskrepans (Barth & Näsholm, 2006). 

  

Enligt Barth & Näsholm (2006), är diskrepansutveckling nyckeln till motivation. 

Insikten om olikheten mellan det som individen vill och det som hon/han verkligen gör, 

startar förändringsprocessen hos individen. I denna fas finns det möjlighet för 

rådgivaren att med hjälp av sin empatiska förståelse stödja individens självförtroende i 

syfte att påverka individen för att slutföra förändringsprocessen. Vidare konstaterar 

författarna att hälsoinformation och vetskap om hälsoriskfaktorer kan utveckla 

diskrepansupplevelsen och leda till livsstilsförändring (a.a.). 

 

För att en rökare ska bli motiverad att sluta med sin rökning behövs en ”stark vilja” och 

intresse för förändring och dessutom en ”tro” att man kan lyckas, menar Holm Ivarsson 

(2004). Motivation innebär enligt Holm Ivarsson (2004) det värdet som sätts på 

förändringen och hur stark viljan till rökstoppet är. Många rökare är ambivalenta vilket 

innebär att de vill sluta röka men samtidigt vill de fortsätta att röka. Om motivationen 
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förstärks, kan de komma över sin ambivalens, vilket är den viktigaste delen i 

förändringsprocessen (a.a.). 

Holm Ivarsson (2004) belyser fem olika stadier i förändringsprocessen och refererar till 

Prochaska och Di clementes modell på följande sätt: 

Stadie 1. Ointresserad (Precontemplation) innebär att individen inte är intresserad 

eller beredd för förändring, och ser inga problem med sin nuvarande levnadsvana eller 

struntar i problemet. I det här stadiet kan rådgivaren väcka intresset genom att jämföra 

vinsterna av förändringen med nackdelarna av den nuvarande levnadsvanan.  

Stadie 2. Intresserad/osäker (Contemplation) innebär att individen är intresserad av 

förändring men är osäker (ambivalent). Den behöver fundera över både fördelarna med 

beteendeförändringen respektive nackdelarna med den. Rådgivare ska stödja individen 

genom förstärkning av självförtroendet. 

Stadie 3. Förberedd/motiverad (Preparation) innebär att individen är motiverad till 

förändring. Det som behövs i det här stadiet är att individen får kunskap om hur 

förändringen kan gå till. 

Stadie 4. Handling (Action) innebär att individen handlar. Genom att fokusera på 

vinsterna med förändringen, stödja och uppmuntra individen, kan rådgivaren skapa 

goda förutsättningar för individens framgång. 

Stadie 5. Vidmakthållande (Maintenance) innebär att individen ska få information 

om hur man kan hantera eventuella återfall och hur man på bästa sätt kan behålla sin 

förändring (Holm Ivarsson, 2004). 

 

Rökavvänjningsmetoder  

Holm Ivarsson (2009) hävdar att metoder för rökavvänjning riktar sig mot två centrala 

svagheter hos rökaren, nikotinberoendet och vanan. Läkemedelsterapi kan påverka 

beroendet och lindrar abstinensen om det behövs. Champix (Vareniklin) och Zyban 

(Bupropion) är två exempel på receptbelagda läkemedel mot abstinens (FASS, 2011). 

Det finns även receptfria nikotinersättningar såsom nikotin-tuggummi, nikotin-plåster 

och munspray (Holm Ivarsson, 2009). Vidare menar Holm Ivarsson (2009) att 

rådgivning däremot påverkar motivationen och inställningen till rökvanan hos rökaren.  
 

Stödjande rådgivningssamtal för rökavvänjning indelas i 4 nivåer: 

Nivå 1- enkel rådgivning med mycket korta och enkla frågor och rekommendationer 

(3-5minuter).  

Nivå 2- kort rådgivning som innebär samtal om rökstopp (10-15 minuter) och 

eventuell läkemedelsterapi. 

Nivå 3- kvalificerad rådgivning (tobaksavvänjning): som innebär rådgivning utförd av 

kvalificerad och specialutbildad personal som med hjälp av motiverande samtal, 

läkemedelsterapi och uppföljningsbesök vägleder rökaren till målet.  

Och till sist Nivå 4- telefonrådgivning (Sluta röka–linjen) som arbetar med rådgivning 

via telefon och stödjer rökarnas behov av hjälp (Statens beredning för medicinsk 

utvärdering [SBU]:s rapport, 2003) och Socialstyrelsen (u.å.a).  

 

Enkel rådgivning anses kunna vara en effektiv del av den vardagliga patientkontakten 

inom hälso-och sjukvården menar Socialstyrelsen (u.å.a). Dessutom har en stor mängd 

studier som rör metoder för rökavvänjning tydligt visat att en kort och strukturerad 

rådgivning har stor effekt för att motivera rökare till rökstopp (SBU:s rapport, 2003 och 
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Rice & Stead, 2008). Vidare betonar Socialstyrelsen (u.å.a) det stödjande samtalet och 

anser att stöd och hjälp under hela processen är avgörande för lyckat resultat vad gäller i 

rökfrihet och bibehållandet av det. Dessutom rekommenderar Socialstyrelsen (u.å.a), 

åtminstone två besökstillfällen för stödsamtal före rökstoppet och därefter täta träffar i 

syfte att förebygga återfallet, sammanlagt mellan 7-12 träffar. 

 

Vårdpersonal och hälsofrämjande insatser 

I Socialstyrelsens kompetensbeskrivning för legitimerade sjuksköterskor betonas 

främjandet av hälsa och förebyggande av ohälsa, samt förmåga att identifiera och aktivt 

förebygga hälsorisker och motivera patienterna till förändrade livsstilsfaktorer vid 

behov (Socialstyrelsen, 2005). Dessutom poängteras en annan dimension av 

sjuksköterskans kompetensområde som identifiering och uppskattning av patientens 

egna resurser till egenvård i hälsofrämjande syfte (a.a.). 

 

Hälsa definieras av Dahlberg & Segesten (2010) som en känsla av inre balans samt en 

harmonisk relation till omgivningen. Dessutom betonar författarna hälsan som ett 

centralt begrepp inom vårdvetenskap.  Enligt Dahlberg & Segesten (2010) ska 

livsstilsfrågor som påverkar hälsan, tas på allvar av sjukvårspersonal i syfte att främja 

hälsa och öka patientens delaktighet i hälsoprocessen.  

 

I Hälso- och sjukvårdslagen [HSL] (SFS, 1982:763) stadgas i 2 § att individer som 

hamnar i sjukvården ska få information om sjukdomsförebyggande åtgärder och få 

förslag på förbättring av livsstilsvanor då det anses vara lämpligt (Socialstyrelsen, 

u.å.b). I samma spår menar Dahlberg & Segesten (2010) att individer som vänder sig till 

vården ska muntras upp och vägledas till en hälsosam livsstil.  Det vill säga att 

vårdpersonal ska utifrån sin vårdvetenskapliga uppgift sträva efter att förstärka 

patientens hälsoprocess (a.a.). 

 

Rökavvänjning och vårdpersonal 

Det är evidensbaserat att patienterna tar allvarligt på sjukvårdspersonalens 

rekommendation om rökavvänjning och att detta ökar motivationen till rökstopp (SBU:s 

rapport, 2003 och Lancaster, Stead, Silagy & Sowden 2000). SBU konstaterar i sin 

rapport (SBU:s rapport, 2003) att vårdarens uppgift är att med focus på rökarens behov 

vägleda denne mot en starkare motivation till rökfrihet med målsättningen att detta inte 

bara leder till rökstopp utan även till bibehållen rökfrihet. Dessutom konstaterar SBU att 

om vårdpersonal skapar rutiner för att bygga in samtal om tobak i sitt ordinarie arbete 

inom hälso- och sjukvården, skapas möjlighet att påverka befolkningens tobaksvanor. 

Även medger Wong (2008)  att samtal med patienterna om deras rökvanor bör ingå i 

sjuksköterskornas dagliga arbete.  
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PROBLEMFORMULERING 

I Sverige röker en miljon människor och årligen dör 6600 personer av sin rökning. Att 

rökning relateras till olika hälsoskador är ett känt fenomen. Dessutom kan detta stora 

folkhälsoproblem orsaka stora ekonomiska kostnader för både samhället och rökaren 

själv.  Den effektivaste åtgärden i detta sammanhang är att sluta att röka, vilket i stort 

sett handlar om motivationen. Vårdpersonalen har inom sitt kompetensområde som 

hälsofrämjande och förebyggande av ohälsa för uppgift bl.a. att erbjuda olika 

rökavvänjningsmetoder i syfte att påverka eller förstärka motivationen hos rökare. 

Dessutom finns det möjlighet för både kontroll av lungfunktion och diagnostisering av 

eventuella försämringar genom spirometri/lungfunktions test. Det kan tänkas att denna 

undersökning kan påverka motivationen till rökstopp genom att starta funderingar om 

rökrelaterade hälsoskador hos en del rökare (Deane & Stevermer, 2008).  

 

Studiens frågeställningar är: 

1. Kan spirometri påverka motivationen till rökstopp? 

 

2. Vilka rökargrupper påverkas mest av denna undersökning? 

 

3. Kan spirometri hjälpa vårdaren i syfte att kunna förstärka rökarens motivation 

till rökstopp? 

 

4. Finns det faktorer som har betydelse för spirometrins påverkan till rökstopp? 

 

  

SYFTE  

 

Att belysa/studera spirometrins påverkan på motivation till rökstopp/rökfrihet. 

  

 

METOD 

 

Den här litteraturstudien är baserad på data från primärkällor/publicerade vetenskapliga 

artiklar. Nio studier, åtta kvantitativa och en kvalitativ är grunden för denna 

litteraturstudie. Alla studierna har studerat spirometrins påverkan på motivationen till 

rökstopp fast i olika sammanhang.  

 

Litteratursökning  

För att söka relevanta studier till denna uppsats började författaren med 

informationssökning i databaserna Cinahl och PubMed under september till oktober 

2011. Databaserna Cinahl och PubMed valdes eftersom de databaserna är aktuella inom 
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omvårdnadsforskning (Axelsson, 2008).  Eftersom studiens syfte var att studera 

spirometrins påverkan på motivation till rökstopp användes sökorden som smoking 

cessation, motivation, spirometry, motivational interviewing, smoking counselling, i 

olika kombinationer (se även bilaga 1). Sökorden matchades med MeSH-term (Medical 

Subject Headings) för att täcka alla varianter som tycktes vara relevanta till uppsatsens 

frågeställningar. För att uppnå studiens syfte, valde författaren dessa inklusionskriterier: 

högst 10 år gamla (i syfte att koncentrera på de senaste rönen(a.a.)), publicerade i en 

vetenskaplig tidskrift, ska innehålla abstract och ska vara på engelska, svenska eller 

persiska då författaren har det språket som modersmål. 

 

Med ovan nämnda kriterier och sökord, hittades sammanlagt 21 träffar i databaserna 

Cinahl och PubMed, vilket gav möjlighet att gå igenom alla abstract stegvis för att välja 

de mest relevanta studier. Några av träffarna exkluderades då det handlade om gravida 

och diabetiker, några var review eller litteraturöversikter och slutligen så var det några 

som inte matchade med studiens frågeställningar. Denna genomgång resulterade i att det 

hittades sex studier som matchade uppsatsens syfte. För att gå vidare med 

informationssökning användes av litteraturstudier/översikter som dök upp under 

litteratursökningen. Sedan utfördes genomgång i deras referenslistor i syfte att göra 

manuella sökningar (Axelsson, 2008).  De manuella sökningar ledde till att författaren 

hittade ytterligare tre artiklar som matchade litteraturstudiens syfte. En av dessa studier 

som valdes var gjord år 1991 vilken tycktes gammal men den valdes medvetet av 

författaren i syfte att ha med flera möjliga perspektiv. Detta val baserades på att i dem 

flesta artikelöversikter, reviews och meta analyser som författaren stötte på, dök den 

nämnda artikeln upp. 

 

Analysmetod  

Som första steg för dataanalys i en litteraturstudie är kvalitetsgranskning av data som 

ska studeras (Friberg, 2006). Författaren kvalitetsgranskade sökta kvantitativa artiklar 

med hjälp av granskningsprotokoll för kvantitativa studier (Willman, Stoltz & 

Bahtsevani, 2011). Den enda kvalitativa studien utvärderades med hjälp av 

granskningsprotokoll för kvalitativa studier (a.a.). 

 

Som andra steg lästes artiklarna noga några gånger av författaren för att skapa en 

uppfattning om vad studierna handlade om, vilket enligt Friberg (2006) är en viktig 

grund för en litteraturstudie. För att gå vidare med analysen skapades en översikt av 

artiklarnas innehåll (bilaga 2). Dessutom antecknades alla studiernas viktiga delar som 

ansågs vara av värde för resultaten i översiktstabellen. 

 

Som tredje steg studerades artiklarna utifrån deras likheter och skillnader från tre 

perspektiv (metodik, resultat, och tolkning av resultat) för att skapa struktur vid 

granskning av studierna (Friberg, 2006). Utifrån dessa skillnader och likheter har 

författaren strävat efter att kunna presentera sitt resultat. 
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RESULTAT 

 

Resultaten kommer att presenteras utifrån tre grupper som består av olika 

rökavvänjningskombinationer. Med hjälp av dessa grupper kommer författaren att 

sträva efter att belysa spirometrins påverkan på motivation till rökfrihet, vilket är syftet 

med denna litteraturstudie. 

 

Kombinationerna består av spirometriundersökning kombinerad med andra 

rökavvänjningsmetoder.  Dessa kombinationer har använts i gruppernas studier i form 

av intervention fast med olika former och uppläggningar vilka kommer att tas upp under 

respektive grupp (se bilaga 2). 

 
Tre följande kombinationer kommer att behandlas här.  

 Grupp 1) Spirometri kombinerad med rökavvänjnings rådgivning och läkemedel 

 Grupp 2) Spirometri kombinerad med individanpassad rådgivning 

 Grupp 3) Spirometri kombinerad med enbart rökavvänjnings rådgivning 

 

Grupp 1) Spirometri kombinerad med rökavvänjnings rådgivning och 

läkemedel 

 

Två studier har använt sig av denna kombination som intervention och har kommit till 

olika resultat (Stratelis, Mölstad, Jakobsson & Zetterström, 2006; Buffels, Degryse, 

Decramer & Heyrman, 2006). I den svenska studien har Stratelis, et al., (2006) valt att 

studera påverkan av kombinerad spirometri med en kort rökavvänjnings rådgivning (5-8 

min) på tre deltagargrupper under följande uppföljningstider: 

 

A. Deltagare med KOL diagnos med årlig uppföljning under tre år 

B. Deltagare med normal lungfunktion med årlig uppföljning under tre år 

C. Deltagare med normal lungfunktion med en uppföljning efter tre år 

Spirometrins resultat presenterades i form av skriftlig tolkning av värdena (FEV1, FVC 

& FEV1/FVC) utförd av läkare och dessutom skrevs nikotinersättnings läkemedel 

(NRT) och antidepressiva ut om deltagarna önskade. Samma princip utfördes vid 

samtliga återbesökstillfällen (tabell 1). Studiens resultat visade större rökfrihet bland 

rökare med KOL diagnos jämfört med dem andra grupperna, men ingen signifikant 

skillnad mellan grupp B och grupp C. Dessutom visades att KOL patienter hade större 

användning av NRT. 

Buffels, et al. (2006) har valt rökavvänjningsrådgivning i form av motiverande samtal 

som innehåller fem stadier från icke intresserad till bibehållande av förändring (stadie 1 

till 5). Motiverade rökaren (stadie 3=förbered) plockades av studiens personal för 

fortsatt intervention. Dessutom bestämdes rökstoppsdag för varje deltagare. Deltagarna 
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randomiserades i två grupper (kontroll och intervention). Interventionsgruppen fick 

spirometri plus NRT medan kontrollgruppen enbart fick NRT. Spirometri-värden 

diskuterades med varje patient individuellt. Deltagarna följdes upp genom telefonsamtal 

under två år och man avslutade studien med att mäta Continine (vilket är en nikotin-

metabolit) i urin (tabell 2). Rökfriheten jämfördes i dessa grupper under två år och det 

påvisades bara lite större rökfrihet i spirometrigruppen men ingen signifikant skillnad 

mellan grupperna. Dessutom fanns det ingen statistisk skillnad mellan deltagare med 

normal lungfunktion och försämrad lungfunktion vad gäller i rökfrihet.  

Tabell 1. Sammanfattning av metod och intervention i grupp 1. 

studie Spirometri-test Andra metoder Duration/återbesök 

Stratelis, et al. (2006) Skriftlig tolkning av 

värdena 

Rådgivning, NRT, 

antidepressiva 

3år/varierande 

återbesöks tillfällen 

Buffels, et al. (2006) Värdena diskuterades 

individuellt 

Motiverande samtal, 

NRT 

2år/tre gånger per tel. 

   

Studiernas fynd: 

 multifaktoriell rökavvänjningsmetod inkluderande årlig rådgivning utförd av 

utbildad sjuksköterska och årlig spirometri vars tolkning görs av läkare, samt 

läkemedel kan påverka motivationen till rökstopp bland rökare med KOL-

diagnos positivt men har inte samma påverkan bland rökare med normal 

lungfunktion (Stratelis, et al., 2006).   

  

 spirometri kombinerad med andra rökavvänjnings metoder som engångs 

mätning har inte någon signifikant påverkan på rökfriheten (Buffels, et al., 

2006). 

Grupp 2) Spirometri kombinerad med individanpassad rådgivning 

Kotz, Vos & Huibers (2009) har valt att utföra en kvalitativ studie i syfte att studera hur 

rökfriheten påverkas då rökare får KOL diagnos, genom att utföra en semi-strukturerad 

intervju med deltagarna. I interventions-gruppen fick deltagare kvalificerad rådgivning 

utförd av tränade sjuksköterskor under fyra gånger 40-minuters individanpassad 

rökstopp-konsultation baserad på spirometriresultat (tolkning av värdena).  Den ena av 

kontrollgrupperna fick samma kvalificerade rådgivning som interventionsgruppen men 

för spirometriresultaten hänvisades deltagarna till ordinarie läkare, medan den andra 

kontrollgruppen bara fick rökavvänjningsrådgivning och tolkning av spirometri hos 

ordinarie läkare.  Dessutom fick alla deltagarna behandling med NRT och 

antidepressiva läkemedel under sju veckor och följdes upp efter 12 månader då alla 

intervjuades (tabell 2). Resultaten visade att 46 % av deltagarna instämde i att 

spirometri påverkat viljan till rökfrihet. Dessutom tyckte 92 % av deltagarna i 

interventionsgruppen att konfrontation med spirometri hade hjälpt dem att försöka att 

sluta röka och menade att spirometrin ökat medvetandet om rökningens negativa 

effekter. Rökfrihet som siffra studerades aldrig i denna studie. Enligt Kotz, et al. (2009) 
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medgav en stor del av patienter med KOL-diagnos (som fick diagnosen under studiens 

gång) i interventions-gruppen att denna intervention har motiverat dem till rökstopp 

(siffran saknas).  

I samma spår har McClure, Ludman, Grothaus, Pabiniak & Richards (2010) försökt att 

studera hur individanpassad hälsorisk feedback baserad på spirometri och kolmonoxid 

test (CO-mätning) samt MI (motivational interviewing) påverkar rökfriheten. Medan 

kontrollgruppen fick individanpassad kvalificerad rådgivning baserad på motiverande 

princip fick interventionsgruppen dessutom individanpassad kolmonoxid-test och 

spirometri feedback presenterat på ett visuellt sätt så kallad ”Fletcher & Peto diagram” 

(vilket uppskattar lung-åldern som är en jämförelse mellan den biologiska åldern och 

lungfunktionen, se bilaga 3). Alla deltagarna erbjöds dessutom fri-entré till en rökstopps 

telefonlinje. Deltagarna följdes upp under 12 månader vid fyra tillfällen och vid varje 

återbesök utvärderades deras rökfrihet och motivation till rökstopp (tabell 2). Paradoxalt 

nog visade resultaten att kontrollgruppen hade större motivation (signifikant p=0.03) till 

rökstopp och fler rökfrihets tillfällen. Men inom interventionsgruppen påvisade 

resultaten att rökare med försämrad lungfunktion hade större användning av det fria 

rökstopps telefonlinje (signifikant) och rapporterade högre tillfällig rökfrihet 

(signifikant) än rökare med normal lungfunktion i samma grupp. Men motivationen och 

rökfriheten bland rökare med försämrad lungfunktion påvisade ingen signifikant 

skillnad. 62 % av deltagarna i interventionsgruppen medgav att dem hade varit 

övertygade om att försöka sluta röka (McClure, et al., 2010).  

Gorecka, et.al. (2003) valde att jämföra rökare med luftvägsobstruktion och rökare med 

normal lungfunktion och erbjöd sina deltagare kombinerad spirometri-tolkning baserad 

på ”Fletcher & Peto diagram” (lung-ålder) med individanpassad skriftlig 

rökavvänjnings rådgivning som intervention. Deltagarna följdes upp under ett år med ett 

återbesök (tabell 2). I resultaten framkom det att det inte fanns någon signifikant 

skillnad i rökfrihet mellan rökare med normal och försämrad lungfunktion. Däremot 

visade resultatet att deltagare med måttligt till medelsvår KOL-diagnos hade större 

rökfrihet än de med milt KOL eller normal lungfunktion. Dessutom försökte alla 

deltagare att minska cigarett-konsumtionen, vilket hos deltagare med KOL-diagnos 

påvisades signifikant (Gorecka, et. al., 2003).  

Tabell 2. Sammanfattning av metod och intervention i grupp 2. 

studie Spirometri-test Andra metoder Duration/återbesök 

Kotz, Vos & Huibers 

(2009) 

Individanpassad 

konsultation baserad på 

värden 

Individanpassad 

kvalificerad rådgivning 

(4* 40min), NRT, 

antidepressiva 

12mån/en intervju-

tillfälle 

McClure, et al. 

(2010) 

Individanpassad 

hälsorisk 

feedbackbaserad på 

lung-ålder 

Individanpassad 

hälsorisk feedback 

baserad på CO-

mätning, fri entré till 

rökstopp telelinje 

12mån/fyra gånger 

Gorecka, et.al. 

(2003) 

Tolkning baserad på 

lung-ålder 

Skriftlig 

individanpassad 

rådgivning 

12mån/en gång 
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Studiernas fynd: 

 Att få besked om att ha diagnosen KOL, kombinerad med individanpassad 

rådgivning och hälsofeedback baserad på spirometri kan få rökare att fundera på 

att sluta att röka. Detta ökar medvetandet om hälsorisker, men om det kan öka 

rökfriheten är oklart (Kotz, Vos & Huibers, 2009). Däremot påvisade Gorecka, 

et.al. (2003) att kombinerad spirometri-tolkning baserad på ”Fletcher & Peto 

diagram” (lung-ålder) och individanpassad rådgivning inte hade signifikant 

skillnad mellan rökare med försämrad spirometri och normal spirometri. Men 

rökare med måttlig till medelsvår KOL-diagnos hade större rökfrihet än de med 

mild KOL. Det fanns dessutom en signifikant minskning av 

cigarettkonsumtionen bland rökare med KOL-diagnos (Gorecka, et. al., 2003). 

 

 Individanpassad rökavvänjningsrådgivning inklusive feedback på spirometri 

resultatet baserad på ”Flecher & Peto diagram” (lung-ålder) kan påverka 

motivationen kortsiktigt men påvisade ingen större motivation och rökfrihet på 

långtid (McClure, et al., 2010). 

Grupp 3) Spirometri kombinerad med enbart rökavvänjnings 

rådgivning 

I fyra studier har studerats påverkan av enkel rökavvänjnings rådgivning kombinerat 

med spirometri på rökstopp (Segnan, et. al., 1991; Bednarek, et. al., 2006; Lipkus & 

Prokhorov, 2007; Parkes, Greenhalgh, Griffin & Dent, 2008).  

Segnan, et al. (1991) som jämförde påverkan av den ovan nämnda kombinationen med 

bara enkel rökavvänjningsrådgivning på rökstopp, påvisade ingen större rökfrihet i 

spirometrigruppen och inte heller bland rökare med försämrade spirometriresultat. Det 

ska observeras att spirometritolkningen presenterades till deltagarna utifrån ”Fletcher & 

Peto diagram” (lung-ålder). Deltagarna i denna studie följdes upp vid fyra 

återbesökstillfällen under ett år (tabell 3). Däremot i studien utförd av Bednarek, et al. 

(2006), där deltagarna fick sina spirometrisvar presenterad utifrån ”Fletcher & Peto 

diagram” som sedan följdes upp efter ett år (tabell 3), påvisades en större rökfrihet 

bland rökare med försämrad lungfunktion. Dessutom visade det sig att rökare i 

spirometrigruppen minskade cigarettkonsumtionen signifikant.  

I samma spår studerade Parkes, et al. (2008) påverkan av kombinerad spirometri och 

rökavvänjningsrådgivning på rökfriheten. Parkes, et al. (2008) valde att göra spirometri 

på alla deltagare men deltagarna i kontrollgruppen fick inget svar om spirometrins 

resultat vid första besöket som de fick rökavvänjnings rådgivning. De fick bara ett 

hemskickat brev av enheten där det nämndes att spirometriundersökningen kommer att 

kontroleras åter vid nästa besök. Däremot fick deltagarna i interventionsgruppen 

spirometrisvaret baserad på lung-ålder samtidigt som de fick rådgivningen. Studien 

pågick under ett år och bestod av ett återbesök efter tolv månader. Vid återbesöket 

upprepades samma princip (tabell 3). Resultatet påvisade större rökfrihet i 

interventionsgruppen (från 7.2 % i kontrollgruppen till 13.6 % i interventionsgruppen). I 
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interventionsgruppen påvisades ingen signifikant skillnad mellan rökare med normal 

lungfunktion och försämrad lungfunktion. Cigarettkonsumtionen minskades signifikant 

i interventionsgruppen. 

Lipkus & Prokhorov (2007) valde att erbjuda sina deltagare kombinerad rökavvänjnings 

rådgivning med spirometriresultat baserad på ”Fletcher & Peto diagram” (lung-ålder) 

till interventionsgruppen och bara skriftlig hälsoinformation till kontrollgruppen. Sedan 

fick alla deltagare fylla i ett frågeformulär (tabell 3). Resultatet visade att upplevd risk, 

oro och önskan att sluta att röka inte skiljde sig åt mellan grupperna. Båda grupper 

visade samtidigt att oron men dock inte upplevda besvär ökade viljan till rökstopp. 

Dessutom visade de att lung-ålder och feedback om lungfunktion inte påverkar 

motivationen till rökstopp signifikant. 

Tabell 3. Sammanfattning av metod och intervention i grupp 3. 

studie Spirometri-test Andra metoder Duration/återbesök 

Segnan, et.al. (1991) Tolkning baserad på 

lung-ålder 

Enkel rådgivning 12mån/fyra gånger 

Bednarek, et. al. (2006) Tolkning baserad på 

lung-ålder 

Enkel rådgivning 12mån/en gång 

Parkes, et al. (2008) Tolkning baserad på 

lung-ålder 

Enkel rådgivning 12mån/en gång 

Lipkus & Prokhorov 

(2007) 

Tolkning baserad på 

lung-ålder 

Enkel rådgivning En intervju tillfälle efter 

intervention 

 

Studiernas fynd: 

 Segnan, et al. (1991), och Lipkus & Prokhorov (2007) påvisade att spirometri-

tolkning baserad på lung-ålder kombinerad med enkel rökavvänjnings 

rådgivning inte kan påverka motivationen till rökstopp signifikant. 

 

 Bednarek, et. al. (2006) och Parkes, et al. (2008) påvisade att spirometri-

tolkning baserad på lung-ålder kombinerad med enkel rökavvänjnings 

rådgivning påverkar motivationen till rökstopp signifikant. Dessutom påvisades i 

studie utförd av Parkes, et al. (2008) en signifikant minskning av cigarett-

konsumtionen genom denna intervention. 

 

Sammanfattning av gruppernas resultat: 

Sammanfattningsvis visar resultaten att spirometri kan påverka motivationen till 

rökstopp till en vis del. Spirometri har störst påverkan hos medelålders rökare med 

försämrad lungfunktion (Grocke, et al., 2003; Bednarek, et al., 2006; Stratelis, et al. 

2006; Kotz, Vos & Huibers, 2009; McClure, et al., 2010). Det visades även att 

spirometri kan påverka en del rökare med normal lungfunktion också (Buffels, et al., 

2006; Parkes, et al., 2008). Detta blir möjligt då spirometrins resultat presenteras på ett 

synligt och lättbegripligt sätt av tränad personal.   

   

 

    



 13 

 

DISKUSSION 

 

Metoddiskussion 

Val av litteraturstudie i syfte att belysa spirometrins påverkan på motivation till 

rökfrihet anses vara lämplig, då tanken med uppsatsen är att studera den befintliga 

forskningen inom detta område. Dessa kunskaper är enligt Axelsson (2008) nödvändiga 

inte bara för utveckling av egen profession som vårdare utan kan också vara värdefull 

för vårdverksamheten. 

 

Under datainsamlingen var tanken att söka både kvalitativa och kvantitativa artiklar i 

syfte att kunna belysa syftet utifrån olika perspektiv. Detta kan enligt Axelsson (2008) 

vara en fördel speciellt inom hälsoområdet. Men författaren lyckades bara hitta en 

kvalitativ studie som var baserad på intervju med rökare. Att inte lyckas med att hitta 

fler kvalitativa artiklar i detta område kan väcka tanken om att det kanske finns brister 

på detta perspektiv på forskningen, vilket kan vara intressant att ha i åtanke. 

  

Sammanlagt består datainsamlingen förutom den nämnda kvalitativa artikeln, av 

ytterligare åtta kvantitativa artiklar varav fem är randomiserade kontrollerade studier 

(RCT). Inklusionskriterierna anses delvis vara rimliga för att kunna besvara syftet och 

dessutom att välja att exkludera de studier som inte motsvarade syftet har varit 

oundvikligt. En fundering om inklusionskriteriet  ”att artiklarna skulle vara högst 10 år 

gamla” kan tänkas ha varit en förklaring till varför det hittades bara sex artiklar genom 

direkt sökning. Detta kriterium anses som en nackdel då det har begränsat antalet hittade 

artiklar, och samtidigt anses kriteriet ha fördel då datainsamlingen har baserats på 

senaste rönen. 

 

Att komplettera datainsamlingen med manuella sökningar ansågs vara lämpligt i syfte 

att öka antalet artiklar för att sträva efter att ha fler perspektiv i litteraturstudien. Att 

använda litteraturöversikter och review för manuell sökning anses vara rimligt enligt 

Axelsson (2008) då dessa litteraturer är utmärkta källor för manuell sökning. 

 

Utvärdering av studierna har lett fram till fem studier av hög respektive fyra av 

medium-kvalitet, vilka tillsammans med artikelöversikten (bilaga 2) förhoppningsvis 

ger en noggrann och klarare bild av datainsamlingen till läsaren.  I resultatet har 

artiklarna studerats utifrån likheter och skillnader i metod, intervention och tolkning av 

resultaten, i syfte att skapa möjlighet för att kunna belysa spirometrins påverkan på 

motivationen till rökstopp.   

  

Resultatdiskussion 

Spirometrins påverkan till rökstopp har påvisat varierande resultat. Författaren har valt 

att diskutera sina huvudfynd i syfte att besvara uppsatsens frågeställningar.  
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I fyra av de nio studierna visades en positiv påverkan av kombinerad spirometri med 

andra rökavvänjnings metoder på motivationen till rökstopp. Denna påverkan har varit 

signifikant hos rökare med försämrad lungfunktion (Grocke, et al., 2003; Bednarek, et 

al., 2006; Stratelis, et al. 2006; Kotz, Vos & Huibers, 2009). Detta fynd kan styrkas av 

Ferguson, Enright, Buist, & Higgins (2000):s studie som menar att spirometri och 

vetskap om dess värde och risker med rökning kan öka motivationen till rökstopp. Även 

Weinstein, Marcus & Moser (2005)  kunde påvisa att medvetande om hälsorisker kan 

påverka motivationen och leda till förändring av ohälsosamma vanor. Det kan tänkas att 

spirometri-undersökning och information om skador som har utvecklats och drabbat 

lungfunktionen kan starta diskrepansutvecklingen hos rökaren, vilket i sin tur kan 

påverka individens motivation till förändring av ohälsosamma vanor.   

 

Dessutom påvisade Buffels, et al. (2006) och Parkes, et al. (2008) högre rökfrihet i 

spirometrigruppen men förvånansvärt ingen signifikant skillnad mellan deltagare med 

normal och försämrad lungfunktion vad gäller i rökfrihet i samma grupp. Om det 

accepteras att spirometri påverkar motivationen till rökstopp hos rökare med försämrad 

lungfunktion enligt Grocke, et al., (2003); Bednarek, et al., (2006); Stratelis, et al. 

(2006) och Kotz, Vos & Huibers, (2009) kan frånvaro av signifikant skillnad mellan 

rökare med normal och försämrad lungfunktion i rökfrihet tolkas så att även 

motivationen hos rökare med normal lungfunktion kan påverkas positivt av spirometrin. 

Detta kan tolkas så att om rökare med normal lungfunktion får kännedom om att deras 

lungfunktion inte har påverkats av rökandet så kan detta påverka deras motivation till 

rökstopp positivt.  Det vill säga att deras motivation kan vara att bevara den 

välfungerande lungfunktionen genom att sluta röka. Men det ska observeras att i studien 

utförd av Parkes, et al. (2008) hade deltagarna fått spirometrisvaren tolkat som lung-

ålder och fått feedback av spirometri-värden på ett visuellt sätt, vilket är ett sätt att 

överföra hälsorisk informationen på ett mer begripligt sätt (Fletcher & Peto, 1977). 

Parkes, et al. (2008) menar att om spirometriresultat tolkas på ett visuellet och 

lättbegripligt sätt skapas möjlighet för reflektioner hos en stor del rökare oavsett hur 

deras lungfunktion är. Det vill säga att både rökare med normal och försämrad 

lungfunktion kan på så sätt begripa att de kommer att vinna genom att sluta röka.  Ena 

gruppen vinner genom att förebygga ytterligare skador och den andra bevarar sin 

välfungerande lungfunktion genom att sluta röka (Morris & Temple, 1985).  

  

Men deltagarna i studie utförd av Buffels, et al. (2006)  ansågs vara motiverade (stadiet 

3=förbered) då de ingick i studien. Dessutom fick deltagarna individuellt feedback 

baserad på spirometri-värden, vilket kan förklara varför spirometrigruppen visade högre 

rökfrihet oberoende på spirometriresultaten. 

 

Detta kan skilja sig från riktlinjerna för KOL-behandling utförd av National 

Collaborating Centre for Chronic Condition, (2004) som menar att spirometri bara kan 

vara värdefull hos patienter med etablerad försämrad lungfunktion i form av KOL-

sjukdom. Men det ska observeras att i dessa riktlinjer bara ligger spirometri-värden 

(FEV1, FVC, FEV1/FVC) som grund för tolkningen, vilket enligt Deane & stevermer 

(2008) kan vara svårbegriplig för vissa människor jämför med den andra visuella 

tolkningen baserad på ”Fletcher & Peto diagram”.  
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Detta kan tolkas så att spirometri kan användas av vårdare som hjälpmedel för att skapa 

möjlighet att kunna påverka eller förstärka motivationen till rökstopp, om denna 

information överförs på ett lättbegripligt sätt.  

Deane & Stevermer (2008), menar dessutom att med hjälp av visuell spirometri-

tolkning kan motivationen till rökstopp påverkas positivt speciellt bland rökare med 

ålder >35, vilket stämmer överens med resultaten som Parkes, et al. (2008) 

presenterade.  

 

Samtidigt påpekar Deane & Stevermer (2008) att det är oklart om detta sätt att 

informera om lungfunktionen kan påverka motivationen till rökstopp hos yngre rökare. 

Detta påvisades också i studie utförd av Lipkus & Prokhorov (2007) som studerade 

påverkan av kombinerad rökavvänjnings rådgivning med spirometri-resultat baserad på 

lung-ålder på en del studenter i åldrarna mellan 18-24. Resultatet som Lipkus & 

Prokhorov (2007) presenterade stämmer överens med vad som Deane & Strevermer 

(2008) menade. Studenterna visade inte större motivation till rökstopp då de fick 

spirometri-tolkningen baserad på lung-ålder. Det kan tänkas att på grund av åldern hade 

de inte hunnit utveckla stora skador på lungfunktionen och dessutom att de på grund av 

åldern inte heller kunde värdesätta livstilsvanor i förebyggande syfte. Detta kan anses 

vara en förklaring på varför motivationen inte påverkades av spirometrin (Lipkus & 

Prokhorov, 2007). 

 

Slutligen anses det att spirometri som motiverande faktor till rökstopp inte är starkt 

evidensbaserat och de befintliga forskningarna inte räcker till för att ge ett slutgiltigt 

svar. Men det finns evidens att multikompetenta rökavvänjningsmetoder inklusive 

spirometri leder till högre rökfrihet (Wilt, Niewoehner, Kane, MacDonald, & Joseph, 

2007). 

 

Wilt, et al. (2007) hävdar i sin systematiska litteraturstudie att spirometri som 

motiverande faktor till rökfrihet saknar tillräckligt vetenskapligt stöd i verkligheten, 

men i teorin kan argumenteras på ett acceptabelt/rationellt sätt. Det anses att olika 

faktorer har betydelse för spirometrins påverkan på motivation till rökstopp, bl. a. 

samtalens uppläggning, konsultationens teknik, sättet att presentera spirometrins-värden 

och dessutom personalens kompetens i detta område (Wilt, et al., 2007). 

  

 

SLUTSATSER 

 

Spirometrins påverkan på motivationen till rökstopp behöver forskas vidare för att 

kunna dra ett generaliserbart slutgiltigt resultat.  Men det ska observeras att med hjälp 

av befintlig och tillgänglig forskning i det här området kan en del rökare ha nytta av 

denna enkla undersökning kombinerad med andra rökavvänjningsmetoder. Den 

viktigaste målgruppen för spirometri kan tänkas vara medelålders rökare med försämrad 

lungfunktion. 

 

Dessutom anses det att spirometrin kan skapa möjlighet för förståelse om 

lungfunktionen hos en del rökare. Utöver detta kan denna undersökning ge dem ett 

synligt bevis på hur deras andningsorgan har påverkats eller kommer att påverkas av 
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tobaksrökning. Detta blir möjligt om denna information överförs på ett lättbegripligt sätt 

av tränad personal i samband med andra rökavvänjnings metoder då rökaren är 

mottaglig för det. I och med att det finns evidens för att multifaktoriella 

rökavvänjningsinsatser leder till högre rökfrihet (Statens folkhälsoinstitut, 2010c), det 

kan tänkas att spirometri kan användas som en betydelsefull komponent i detta 

sammanhang.  

 

Dessutom kan fördjupande kunskap om kombinationen av olika rökavvänjnings 

metoder inkluderande spirometri skapa möjlighet för att öka vårdarnas kompetens i 

syfte att besegra rökningen som är ett av de största folkhälsoproblemen.   
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Bilaga 1- Sökhistorik 

Sökord Databas Antalträffar Antal träffar som 

uppfyllde 

inklusionkriterier 

Spirometry AND 

smoking cessation 

Cinahl 149 0 

Spirometry AND 

smoking cessation AND 

motivation 

Pubmed 14 3 

Smoking cessation AND 

spirometry And 

motivation 

Cinahl 6 2 

Smoking counseling 

AND motivation AND 

spirometry 

Cinahl 1 1 
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Bilaga 2- Artikelöversikt 

Studie  syfte metod Urval Resultat  
 

A randomized trial of 

smoking cessation 

interventions in 

general practice in 

Italy. 
 

 

N Segnan, A Ponti, R 
N Battista, C Senore, S 

Rosso, S H Shapiro, D 

Aimar. 

Cancer Causes and 

Control. 1991 

Italien  
 

 

Utvärdering ;medium 
kvantitativ 

 

(Received 

Randomiserade kontrollerade 

studie baserad på jämförelse 

av olika rökavvänjnings 
metoder. 

1.En konsultation + 

Rökavvänjningsråds broschyr   

 
2. Upprepad konsult. 1-3-6-9 

månader+ broschyr. 

 
3.Upprepad som ovan plus 

nikotinersättning . 

 
4. Upprepad som ovan men 

spirometri i.s.t. för nikotin.  

Kolmonoxidmätning.  

 

Uppföljning efter 1 år 

 

Av 44 icke rökande 

allmänläkares 

rökande pat. Utan 
livshotande sjukdom, 

som besökte 

vårdcentralen en viss 
dag februari till 

oktober.  

 
20-60 åringar.  

923 randomiserades.  

Ingen signifikans mellan 

grupper vad gällde 

rökfrihet.  
 

 

Studien visade stora 
brister enligt författarna 

 

Diagnosis of Airflow 

Limitation Combined 

With Smoking 

Cessation  Advice 

increase Stop-

Smoking Rate. 

 

D Górecka, M 
Bednarek, A Nowinski, 

E Puscinska, A Goljan-

Geremek J Zielinski 
Chest 2003; 

Prospektiv, 

comparative 
 

Polen  

 
Utvärdering :medium 

kvantitativ 

Att ta reda på hur påverkas 

rökstopp av att få diagnosen 

luftflödesbegränsning 
kombinerat med 

rökavvänjnings rådgivning  

 
Samt att identifiera faktorer 

till lyckat rökstopp. 

Jämförande studie mellan 

rökare med 

luftvägsobstruktion och 
rökare med normal 

lungfunktion.  

 
Spirometri, frågor om 

debutår, paket-år, antal/cig 

per dag, Fagerströms 
beroendetest.   

 

Alla fick en skrift som var 
individanpassat efter deras 

lungfunktion.  

Spirometri-resultat 
presenterades baserad på 

lung-ålder. 

 
Uppföljning efter 1 år. 

Kolmonoxid-mätning  

Screening via media 

659 rökare. 297 med 

luftvägsobstruktion 
och 261 med normal 

lungfunktion, 

 
> 40 år 

> 10 paket-år 

Alla hade försökt 

minska konsumtionen. 

  
Ingen signifikans i 

rökfrihet mellan 

deltagare med normal 
lungfunktion och 

försämrad lungfunktion.  

 
De med måttlig eller 

svår luftvägs obstruktion 

hade högre rökfrihet än 
de med milda besvär 

eller de med normal 

lungfunktion. 
 

Högre ålder, senare 

debut, lägre paket-år, 
färre cig/dag och lägre 

lungfunktion gynnade 

ett rökstopp. 

 

Spirometry and 

smoking cessation 

advice in general 

practice: a 

randomised clinical 

trial. 

 

 
Buffels, J., Degryse, J., 

Decramer, M., & 

Heyrman, J. 
Respiratory Medicine, 

Spirometry and 

smoking cessation 
advice i GP 

 

Belgium År 2006 
 

RCT 

Utvärdering : medium 
 

 

 
 

 

 

1. Uppskattning av 

lyckad rökstopp 

med minimal 

intervention   

 

2. Ta reda på 

effekten av 

spirometri på 

rökstopp  

 

3. Studien vill 

studera spirometri 

som en singel 

vairabel 

 

 

16 vårdare fick utb. Inom 

rökstopp rådgivning (MI) 
Proshaska, FNDT (4 

timmars) 

Hälften fick utb i att 
genomföra  microspirometri  

och tolkning och hälften bara 

genomföra spirometer 

1. Kontroll: 

minimal intervention, 

Rådgivning, FNDT, 
Motivation schema enligt 

Proshaska o Di Clemente 

Rökstopps dag bestämdes 
NRT eller bupropion 

2. Intervention: 

Minimal intervention allt 

annat som kontroll plus 

Spirometri  
Kontroll efter 6, 12, 24mån 

genom tel (fråga pm 

rökstopp), Besök efter 2år 

Rökare ålder 15+ 

Rökare screenades 

från 14 olika 
vårdcentraler och 

under 12 veckor 

genom minimal 
intervention (MI) 

rökare med 

motivationsnivå 3-4 
enligt Prochaska o Di 

Clemente 

randomiserades till 
2grupper 

Randomiserades till 

intervention och 
kontrollgrupp 

 

221 rökare försökte att 

sluta men Lyckad 

rökstopp i 
kontrollgrupp: 

64personer 6må 29 %, 

43personer 12mån 19 
%, 33 personer 2år 15 % 

 

Lite skillnad i 

rökstopp i 

spirometrigrupp men 

icke signifikant 

interventiongrupp: 

31personer 6mån 34.8% 

20personer 12mån 22.5 
% , 17 personer 2år 

19.1% 

 

Ingen signifikant 

skillnad mellan 

följande grupper 

1.rökare med spirometri 

och utan (lite skillnad 

men inte significant). 
2.spirometri med normal 
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 urinprov med continine och 

creatinin 
 

 

 

och abnormal resultat 

3.mellan rökare som 
fick NRT eller 

bupropion och dem som 

inte fick 

 

bara significant 

skillnad i rökare som 
fick NRT eller 

Bupropion och dem som 

inte fick i uppföljning 
efter 2 år p=0,048 

obs:8 personer lämnade 
urinprov efter 2år 

 

Conclusion:  

1. Användning av 

spirometri som singel 

faktor för rökstopp är 
inte övertygande. 

2.Men rådgivning om 

rökstopp med tränade 
personal är mycket 

effektivt. 

 

The impact of 

repeated spirometry 

and smoking 

cessation advice on 

smokers with mild 

COPD. 

 
 

G Stratelis, S Mölstad, 

P Jakobsson & O 
Zetterström 

Scandinavian Journal 

of Primary Health Care  
 

 
RCT 

Sverige 2006 

 
Utvärdering : hög 

Att studera om en 

kombination av spirometri 
och ett kort rökavvänjnings 

rådgivning utförd av utb. 

personal med uppföljning 
under tre år ökar rökfrihet 

bland rökare med KOL 

diagnos, jämför med rökare 
med normal lungfunktion? 

D. Deltagare med 

KOL diagnos med 

årlig uppföljning 

under tre år 

E. Deltagare med 

normal 

lungfunktion med 

årlig uppföljning 

under tre år 

F. Deltagare med 

normal 

lungfunktion och 

uppföljning efter 

tre år 

 

Intervention första besök: 

Utbildad Astma och KOL ssk 
Kort rådgivning 5-8 min 

Spirometri och skriftliga 

kommentarer om resultat från 
läkare 

NRT om önskas 

Samma princip vid nästa 
besök  

 

Grupper & uppföljning 

A) rökare med normal 

lungfunktion med 

uppföljning efter 3år 
B) rökare med normal 

funktion med uppföljning 
årligen upp till 3 år 

C) rökare med KOL med 

uppföljning årligen upp till 
3år 

Utvärdering  

Vid första och andra besök 
PPA och PA 

Vid tredje besök urinprov 

 
 

 

512 rökande personer 

screenades på sex 
vårdcentraler i 

Motala. 

40-55 års ålder  
FEV1 >=70 %mild 

KOL 

FEV1 50-69 % 
medelsvår KOL 

FEV1 < 50 % 

intensiv KOL 
 

Ingen signifikant 

skillnad mellan grupp A 
och B som båda hade 

normal lungfunktion.  

 
Rökfriheten efter tre år 

var signifikant högre 

hos de med KOL.  
PPA och PA visade 

större värde hos grupp C 

jämför med grupp B 
 

Rökar i grupp C som 

hade KOL  använde mer 
nikotinersättning och 

snus än de två andra 
grupperna. 

 

Författarnas 

Konklusion: 

 

1. Multikomponent 
rökavvänjningsmetod 

med årlig spirometri-test 

utförd av tränade .ssk 
och med följd av 

skriftlig inf. brev från 

läkare har visat större 
rökfrihet i rökare med 

KOL. 

 
2. Ökning av 

uppföljningstillfällen 

kan inte påverka 
rökfriheten bland rökare 

med normal 

lungfunktion 
Självrapportering kan ha 

påverkat resultatens 

trovärdighet. 

 

Smokers with airway 

obstruction are more 

likely to quit smoking 

 

Bednarek, M. M., 
Gorecka, D. D., 

Wielgomas, J. J., 

Jämförelse av effekter av 
spirometri kombinerad med 

enkel rökavvänjnings 
rådgivning på rökstopp i 

grupp med försämrad och 

normal lungfunktion 

 
Första besök: 

Spirometri och enkel 
rådgivning 

 

FEV/FVC<88 % 
FEV1>70% mild 

FEV1>50-69 % mellan 

10 chestklinik 
 

Lokal tv, radio och 
flygblad 

 

Frivilliga deltagare 
40+ 

 

 
3077 följde upp till 

andra besök (70 %) 
(Rökare med COPD87.2 

% och friska med 61 %) 

866 % lyckat resultat 
med CO-test 

12 % i rökare med 
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Czajkowska-

Malinowska, M. M., 
Regula, J. J., Mieszko-

Filipczyk, G. G., & ... 

Zielinski, J. J. 
thorax 

 

 
År 2006 

Polen 

 
Utvärdering  : hög 

 
kvantitativ 

FEV1<50% intensiv 

 
Ingen NRT 

 

Läkare diskuterade resultaten 
enligt  Fletchers diagram 5-

7min 

Enkel rådgivning 
Skriftligt material 

Av 110 000 popualtion 

4494(n) 
73.8 % friska 

26.2 COPD 
(7.5 %mild, 13.5 

%mellan,5.2 % intensiv) 

Uppföljning efter 1 år  
 

Frågeformulär (status,antal, 

motivation)     
FNDT (Fagerströms test for 

nikotin dependence) 

Deltagare som deklarerade 
komplett abstinens i ett år 

godkändes som rökstopp 

Själv rapportering icke-
rökning validerades med 

CO-test <10ppm                  

                          
 

 

 

Minst 10pack/år 

 
Tränade ssk med 

certifikat 

 

normal spirometri och 

16.3 I rökare med 
COPD 

 

Mean (SD) i dem som 
fortsatte att röka 

17.2(7.7)ppm 

P<0.001sig skillnad 

Minskning av rökning  

De personer som 

fortsatte att röka cig/dag 
Från 19.5(8.2) till 

16.5(8.1) efter 1 år 

Rökstopp  

Rökare med COPD var 

mer benägna att sluta  
26.6 %  

Friska 20.1 % 

P<0.001 sig 
( Med Inräknande 

bortfall analys) 

Oberoende predikt 
faktorer för lyckad 

rökstopp: 

Högre ålder, hög 
rökningsdebut, mindre 

pack/år 

Mindre FNDT-skala 
sämre spirometri-

resultat (moderate och 

sever COPD) 
starkaste predikt faktor 

effekter av drabbade 

lungfunktion 

 

 

obs: 

 

resultaten är detta med 

tanke på att ingen NRT 
var erbjudet gratis 

och deltagandet var 

frivilligt (nästan 
motiverad) 

 

The effects of 

providing lung age 

and respiratory 

symptoms feedback 

on community college 

smokers´perceived 

smoking –related 

health risks, worries 

and desire to quit. 

 
I M Lipkus, A V 

Prokhorov 

Addictive Behaviors  
 

2007 USA 

RCT 
 

Utvärdering : medium 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Ta reda på om åtgärder som 

information om lung-ålder 
och symtom på lungsjukdom 

hos studenter har effekt på 

deras upplevda risker med 
rökning och effekt på 

rökstopp. 

Deltagar-perspektiv 

124 st randomserads till 

spirometri och 
lungundersökning eller 

enbart en broschyr om 

rökningens skadeverkningar.  
 

Spirometri resultat 

presenterades baserad på 
lungålder. 

Inklusion-kriterier: 

 
18-24 år som hade 

rökt minst 5 cig/dag 

under den senaste 
veckan och hade rökt 

mer än 2 år. 

 
Exklusion-kriterier: 

De som hade planerat 

att sluta inom 30 
dagar.  

Upplevd risk, oro och 

önskan att sluta skiljde 
sig inte åt mellan 

grupperna.  

 
Båda grupper visade att 

oro men inte upplevda 

besvär ökade viljan till 
rökstopp. 

 

Med ökad lung-ålder 
upplevde deltagare att 

lungfunktion feedback 

var icke 
relevant(defensiv). 

Lung-ålder och 

feedback om 
lungfunktion kan ej 

påverka motivationen 

till rökstopp 
 

Lung-ålder och 

lungfunktion feedback 
har inte direkt påverkan 

på oro för att sluta att 

röka. 
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Effect on smoking 

quit rate of telling 

patients their lung 

age: 

the Step2quit 

randomised 

controlled trial 

 

Parkes, G., 

Greenhalgh, T., 
Griffin, M., & Dent, R. 

 
BMJ: British Medical 

Journal (International 

Edition) 
 

 

England 
År 2008 

RCT 

 
Utvärdering: Hög 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

1. Ta reda på effekter 

av att informera 

om lungålder 

baserad på 

spirometri på 

rökstopp 

 
 

2. Ta reda på effekter 

av informering om 

lungålder på 

daglig kosumption 

 

 
N= 561 

alla patienter FEV/FVC 

micromedical spirometri 
 

Kontroll: spirometri 

Ingen inf om spirometri till 
rökaren då (dem fick brev att 

man kommer att kontrollera 

spirometri på nästa besök) 
Rådgivning enligt NHS 

Stage av change (prochaska) 
Och  

St Georges repiratory 

questtions 

 

12mån efter 

Re-spirometri 
Co-test och självrapportering 

Salivtest (continine) 

Intervention: 

Spirometri 

Resultst baserad på lungålder 

Rådgivning enligt NHS 
Stage av change (prochaska) 

St Georges repiratory 

questtions 

12mån efter 

Re-spirometri 

Självrapportering av 
rökvanor 

Co-test och självrapportering 

Salivtest (continine) visar om 

man rökt 24-48 timmar 

tidigare 

 

 
Urval: 

Från 5 VC 

Digital sökning 
35+ 

Rökt minst sedan 

senaste 12mån eller 
mer. 

Inf-brev andra brev 

 
 

 
Exklusion kriterier: 

Lung cancer  

TB 
Asbestos 

Silicosis 

Brochiectasis 
pneumonectomy 

 

 

 

 
*rökstopp i kontroll 7.2 

% 

rökstopp i intervention                  
13.6% 

 

*minskad konsumption: 
kontroll: 13.7 

intervention:11.7 

p  0.03 
 

*i intervention: ingen 
sig. skillnad mellan 

normal o icke normal 

lungfunktion i rökstopp 
rate 

 

*studien ger stöd att 
informera patienterna  

om lungålder baserad på 

spirometri är en effektiv 
metod men metoden för 

detta påverkan är oklar 

 
*hur man informerar 

patienten och vad man 

informerar patienten  
med är avgörande på 

rökstopp resultat. 

 
*om presentation av 

informationen är enkel 

att förstå för patienten 

kan leda till rökstopp 

oavsett resultat  

 
Win.-Win situation 

 

 

Ethical analysis of the 

justifiability of 

labeling with COPD 

for smoking cessation. 

 

D Kotz, R Vos, M J H 
Huibers 

J Med Ethics  

 
Nederländerna. 2009 

 

Utvärdering Hög 
Kvalitativ 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Att bedöma rökares åsikter, 
med mild eller lindrig KOL, 

om effektiviteten av 

A, spirometri för 
rökavvänjning, 

 

B, motivering till tidig 
upptäckt av 

luftvägsbegränsningar  

 
C, effekten av 

konfrontationen med KOL. 

Kvalitativ studie baserad på 
data från en randomiserad 

kontrollerad studie 

Semistrukturell etisk intervju. 
Spirometri gjordes på alla 

deltagare  

 

interventiongrupp.   

4gånger.40min kvalificerad 

rådgivning utförd av utb. Ssk 
spirometri resultat 

(diskuterades individuellt) 

NRT & antidepressiva 
(7veckors beh,) 

 

Kontroll grupp 1  

4gånger 40min kvalificerad 

rådgivning utförd av utb.ssk 

(individuellanpassad) och för 
spirometri resultat 

hänvisades till almänläkare 

 

Kontrollgrupp 2.  

 vanlig rökavvänjning med 

allmänläkaren  

uppföljning: 

 efter 2 år med kvalitativ 

intervju 

Studien 

presenterades som 

en 

individuellanpassad 

konsultation och 

läkemedebaserad 

rökavvänjning till 

deltagarna 

Inklusion-kriterier 

250 rökare som var 
motiverade till 

rökstopp utan tidigare 

KOL-diagnos men 
hade 

luftvägsbegränsningar

, lindriga eller 
måttliga, som 

upptäckts genom 

spirometri. 
  

Exklusion kriterier: 

KOL, kronisk 
bronkit, astma och 

bronkit.  

Ålder 35-70 år. 
 

46 % av deltagarna 
instämde att spirometri 

spirometri påverkar 

viljan att stoppa röka 
 

86 % av deltagarna 

instämde att det är 
berättigad att mäta 

lungfunktion hos rökare 

 
92 % av deltagarna i 

intervention grupp 

tyckte att konfrontation 
med spirometri har 

hjälpt dem att försöka 

att sluta röka, och 
menade att spirometri 

höjer medvetandet av de 

negativa effekterna av 
rökning.  

 

Studien har ej mätt 
rökfriheten bland 

deltagarna men de flesta 

av KOL patienter   
intervention gruppen har 

medgett att denna 

intervention har 
motiverat dem till 

rökstopp (siffran saknas) 
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Impact of spirometry 

feedback and brief 

motivational 

counseling on long-

term smoking 

outcomes: a 

comparison of 

smokers with and 

without lung 

impairment.  
 

McClure, J., Ludman, 
E., Grothaus, L., 

Pabiniak, C., & 

Richards, J. 
American Journal of 

Preventiv medicine 

 
 

RCT 

USA 2010 
 

Utvärdering: hög 

Hypotes: individuellanpassad 

risk feedback kan öka 
motivationen till rökstopp 

(Speciellt om personen är mer 

känsligt eller mottagligt) 
 

Att ta reda på nyttan av 

kombinerad individanpassad 
hälsorisks feedback baserad 

på CO-test och spirometri-

resultat på motivation till 
rökstopp jämför med vanlig 

rådgivning baserad på kost, 
BMI, och fysisk aktivitet.  

 

Och undersöka dess effekt 
efter 1, 6 och 12mån 

Primär utvärdering: 

*Användning av någon  
international rökstopp prog 

*självrapportering 7-dagars 

PPA( Point Prevalens 
Abstinens) 

 

sekundär utvärdering 

*motivation till rökstopp 

baserad på själv-rapportering 

5-point Likert skala (från 
ingen motiv till helt 

motiverad) 

*användning av någon  
international rökstopp 

prog.*30-dagars PPA 

 

I den här studien spirometri 

studerats i kombination med 

andra åtgärder, inte bara som 
en singel åtgärd. 

 

 
 

 

Man köpte mail-lista från 

Washington State Quitline 
Skickade e-mail och brev 

N 536 

Studien presenterades som 

hälsorisk screening 

intervention och ej 

rökstopp studie 

Deltagarna behövde inte vilja 

att sluta ,Tränade rådgivare 

 

kontroll-grupp n= 269 

Individualiserad hälsorisk 
bedömning 20min rådgivning 

baserad på MI motiverande 

samtal, fysiska aktivitet, 
BMI. Deltagarna 

uppmanades att sluta röka. 

Erbjudande till fri-linje 
(rökstopp under 12mån) 

Intervention grupp n= 267 

Spirometri, och CO-test 
hälsoriskbedömning baserad 

på CO-level och spirometri-

resultat (FVC, FEV, PEF, 
enligt Fletcher och Peto 

diagram) 

 

Uppföljning : 

Båda gruppen följdes upp  

efter 1,  6 och 12 mån, 
Självrapportering, PPA point 

Prevalens Abstinens) 

Skattning av motivation  

 

 

 
 

 

 

Inklusion kriterier: 

18+ 
 

Kunna läsa och skriva 

Inga krav för 
motivation till 

rökstopp 

Psykisk och fysisk 
hälsa så att dem kan 

hantera email och tel 

 
Inga kontra-

indikation för 
spirometri-test 

 

CO-test= >10ppm 
15cig/dagligen eller 

10cig/dagligen >10 år 

 
Godkända deltagare 

randomiserade sedan 

Direkt (1mån) efter 

interventionen hade 
rökare större motivation 

till rökstopp (i 

contemplation stadiet) 
NS likert skala 

Jämförelse mellan 

rökare med normal 

och försämrad 

lungfunktion: 

*Rökare med 
försämrade lungfunktion 

rapporterade större 
användning av rökstopp 

prog efter 6 och 12mån 

(sig) 
 

*rökare med försämrad 

lungfunktion hade större 
abstinens rate efter 6 

månader (17 % jämför 

med 9 %(sig)) 
 

*motivationen och 

rökstopp rate var inte 
signifikans. Men rökare 

med försämrad 

lungfunktion 
diskuterade mer med sin 

läkare efter 6 och 12mån 

 

Obs : Kontrollgruppen 

och interventiongruppen 

skilde sig åt signifikant i 

ålder och cig/dag. 

Resultat utvärderades 

under 3 kategorier: 
Användning av rökstopp 

prog 

*abstinens 
*motivation 

Kontrollgrupp 

rapporterade större 
användning av NRT 

under 6-mån 

(P 0.02 sig) 
Ingen annan sig skillnad 

mellan grupperna 

 
Rökare som fortsatte att 

röka hade samma 

motivation som under 
baseline under 6 mån 

Kontroll grupp visade 

stötte motivation p=0.03 

Sammanfattning av 

resultat: 

Experimentell grupp 
visade inte större 

motivation till rökstopp, 

användning av rökstopp 
prog, abstinens jämför 

med kontrollgrupp. 

Däremot kontrollgrupp 
rapporterade större 

motivation till rökstopp 
efter 1 år , större 

användning av NRT 

under 6mån och större 

30-dagars PPA 

abstinens under 6mån 
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 Bilaga 3- Beräkning av lungålder 

 

Beräkning av lungålder baserad på spirometri-värden 

män 

Lung ålder = 2,87 × höjd (i inches) - (31,25 × observerade FEV 1 (liter) -39,375  

Kvinnor 

Lung ålder = 3,56 × höjd (i inches) - (40 × observerade FEV 1 (liter) -77,28  
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