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Sammanfattning    

 

Tobaksrökning är fortfarande ett problem i Sverige trots dess hälsorisker och höga 

kostnader både för staten och för rökaren själv. Antalet patienter med KOL ökar 

kontinuerligt. Primärvården har sjuksköterskeledda KOL-mottagningar där patienter 

diagnostiseras genom spirometri. I sjuksköterskans kompetensområde ligger att 

förebygga ohälsa och motivera till livsstilsförändringar. Att kunna få rökaren motiverad 

till rökstopp innan KOL-utveckling skulle ge stora vinster. Finns viss evidens att 

spirometri skulle kunna vara en motiverande faktor till rökstopp.  

Denna uppsats söker svar på hur patienternas rökvanor påverkas av spirometri och om 

motivationen till rökstopp kan förstärkas.  

Syftet är att ta reda på betydelsen av spirometri som motivationsfaktor till att sluta röka. 

 

Metoden som använts är en litteraturstudie med data från vetenskapliga artiklar varav 

nio är kvantitativa och en kvalitativ.   

Resultatet visar att om spirometri-resultatet presenteras på ett sådant sätt att det kopplas 

ihop med rökning och prognos ger det signifikans för rökfrihet.  

Studierna visar att nikotinberoendet är svårt att ta sig ur och det kan vara svårt att bryta 

oberoende av lungsjukdom eller inte. Rökaren skäms över att inte ha eller haft förmåga 

att kunna sluta. Det är därför oerhört viktigt att vi i vården identifierar rökaren och har 

möjlighet att stötta till rökstopp.   

 

 

Nyckelord: spirometri, rökavvänjning, primärvård  
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INLEDNING 

Tobakens skadeverkningar är väl kända i samhället, likaså att det är svårt att sluta röka 

p.g.a. beroendet som nikotin skapar. Författaren till denna studie arbetar på en 

astma/KOL-mottagning i Primärvården. I arbetet ingår att mäta patienters lungkapacitet, 

dels för att diagnostisera astma och KOL men även för att följa utvecklingen hos redan 

diagnostiserade. Lungkapaciteten mäts genom en undersökning som kallas spirometri.  

Det händer att patienten efter den undersökningen bestämmer sig för att sluta röka. 

Motivet kan vara en försämrad lungfunktion men även att läkaren ordinerat 

undersökningen på rökning som enda indikation. Tanken har då väckts hos författaren 

att kunna hjälpa patienter att sluta röka innan KOL-utveckling eller annan allvarlig rök 

relaterad sjukdom drabbar rökaren. Därför är det av intresse att ta reda på vilken evidens 

som finns på att spirometri kan vara en motiverande faktor till rökstopp. 

  

BAKGRUND 

Tobaksrökning är den största förebyggbara riskfaktorn till sjukdomar och lidande i 

världen. I Sverige dör ca 6600 människor p.g.a. av tobaksrökning och hundratusentals 

skadas årligen. Kostnaden är stor både för samhället och för rökaren själv. 

Samhällskostnaden per år uppgår till 30 miljarder och för rökaren mellan 12000–20000 

kronor per år (Statens Folkhälsoinstitut, 2010a).  

 

Hälsorisker relaterade till rökning 

 

I Sverige beräknas 25 % (10 000 fall) av alla cancerfall vara orsakad av rökning 

(Cancerfonden 2010). Minst 80 % av samtlig cancer i struphuvudet orsakas av rökning. 

Även risken för cancer i urinblåsan, njurar, magsäck, livmoderhalsen och 

bukspottkörteln ökar för rökaren. Lungcancerfallen står för 80-95% (Socialstyrelsen, 

2009).    

Rökaren drabbas också oftare av både akuta luftvägssjukdomar och av kroniska 

förändringar i andningsvägarna, exempelvis KOL= Kronisk obstruktiv lungsjukdom 

(Edqvist, 2001). I Sverige beräknas att mellan 400 000 och 700 000 människor kan lida 

av KOL, enligt det Nationella vårdprogrammet för KOL (Svensk lungmedicinsk 

förening, 2011).  
 

KOL är en långsamt progressiv lungsjukdom som karakteriseras av kronisk 

luftvägsobstruktion. Lungfunktionsnedsättningen orsakas av inflammatoriska 

förändringar i bronkiolerna samt av emfysem i lungvävnaden. Emfysem definieras som 

förstoring och destruktion av lungvävnaden. KOL i avancerat stadie får även andra 

medicinska konsekvenser som undernäring, muskelsvaghet, benskörhet samt påverkan 

på psykologisk och social funktion (Larsson, 2006). 

 

Typiskt för KOL-sjukdomen är att luftrören blir trånga vilket medför att det blir svårt att 

andas ut och andningen försvåras. Skadan på alveolerna, emfysemet, leder till att det 

blir svårt att ta upp syrgas i lungan, vilket ger andfåddhet (Svensk Lungmedicinsk 

förening, 2011).  
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Patienter med KOL beskriver i en studie att andfåddheten är så besvärande att den leder 

till ångest, panik och rädsla. Deltagarna där beskrev också känslan av frustration och 

trötthet på grund av sin andnöd, vilket ledde till förlust av sociala aktiviteter. Detta 

resulterade också i rollförlust inom familjen, inklusive förlust av intimitet i personliga 

relationer (Barnett, 2005). Sjukdomslidandet leder på så sätt till ett livslidande. 

Livslidande upplever alla förr eller senare under sin livstid och genom att övervinna det 

utvecklas människan och tar sig vidare i livet (Eriksson, 1994).  

 

Cigarettens innehåll och nikotinets påverkan 

 

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

cancerframkallande bl.a. akrylnitrat, bensen och nitrosaminer. En del kemiska ämnen 

används inom industrin men omfattas då av arbetsmiljölagar, vilket innebär att om 

ämnet skulle läcka ut fritt i luften så skulle arbetsplatsen stängas. Nikotin är den 

viktigaste alkaloiden i tobak eftersom det är beroendeskapande. Det tas snabbt upp av 

blodet i lungorna och transporteras till hjärnan. Dit når det inom 10 sekunder efter att 

rökaren har tagit ett bloss. Nikotinet stimulerar centrala nervsystemet så att hjärtrytmen 

ökar och blodtrycket höjs. Beroendet uppstår genom att nikotinet i hjärnan binds till 

receptorer och på så sätt ger signal för produktion av dopamin och andra 

signalsubstanser i det så kallade belöningssystemet. Det är så som ”nikotinkicken” 

uppstår. Efterhand vänjer sig receptorerna vid nikotin och en tolerans byggs upp. En rad 

olika faktorer påverkar hur mycket nikotin rökaren får i sig, bland annat halten i 

cigaretten, sättet att röka samt tillsatser till tobaken som vid förbränning ger ökad 

frisättning (Edqvist, 2001). Om ämnet inte tillförs regelbundet drabbas rökaren av 

abstinensbesvär. Vanliga abstinensbesvär är irritabilitet, rastlöshet, sömnsvårigheter och 

nedstämdhet (Ivarsson, 2004).   

 

Samhällets insatser för rökfrihet 

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

är några exempel på samhällets åtgärder för att minska rökningens hälsoskador. Den 

senaste åtgärden är rökförbudet i alla inomhusserveringar som trädde i kraft år 2005. 

Detta tror man 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. Skapandet av rökfria miljöer har dessutom 

bidragit till att den sociala acceptansen för tobak har minskat vilket kan underlätta för 

dem som är motiverade till rökstopp (Statens folkhälsoinstitut, 2010b). 

 

Rökning är ett av de största folkhälsoproblemen som kräver stor satsning från vårdens 

sida (WHO, 2011). De flesta rökare och snusare vill sluta och tobaksavvänjning anses 

vara en av vårdens allra mest kostnadseffektiva behandlingar (Statens folkhälsoinstitut, 

2012). Vårdpersonalens roll i den här processen är central men det som är avgörande är 

rökarnas egen motivation till avvänjningen (Ivarsson, 2004). 
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Motivationens roll  

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

medför men fortsätter ändå att röka (Weinstein, Marcus & Moser, 2005). Forskning 

visar att mellan 70- 84 % av alla rökare vill sluta att röka, men det är endast 2 % av dem 

som lyckas på egen hand (Wadman & Ten Berg, 2008). Hur kan man motivera de 

resterande 98 % till rökstopp? 
 

En metod för att underlätta livsstilsförändringar är motivationshöjande samtal. Samtalet 

är patientcentrerat och försöker hjälpa patienten till förändring genom att komma över 

sin ambivalens (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. Centrala komponenter 

i det motiverande samtalet består 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, 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 individen självförtroende i syfte att slutföra 

förändringsprocessen. Vidare konstaterar författarna att hälsoinformation och vetskap 

om hälsoriskfaktorer kan utveckla diskrepansupplevelsen och leda till förändring. 

 

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. Många rökare är 

ambivalenta; de vill bli rökfria samtidigt som de vill röka. Kan motivationen höjas och 

stärkas så kan de komma över sin ambivalens vilket är den viktigaste delen i 

förändringsprocessen (Ivarsson, 2004).  

 

Ivarsson (2004) belyser fem olika stadier i förändringsprocessen enligt 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 

beteende-förändringen 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. 
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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.  

 

Behandlaren skall alltså enligt Ivarsson försöka få rökaren att förflytta sig framåt i 

stadierna genom öppna frågor t.ex. Vad är fördelar respektive nackdelar med att röka?  

Vad skulle kunna få dig att överhuvudtaget tänka på att sluta röka?  

 

Rökavvänjningsstöd  

 

Förutom råd och motiverande samtal med vårdpersonal finns det självhjälpsmaterial 

som är en billig och effektiv rökavvänjningsmetod, men har måttligt vetenskapligt stöd 

(Ivarsson, 2009).  

Det finns sluta-röka-linjen man kan nå per telefon eller som web-sida (sluta-roka-linjen) 

och det finns flera andra olika websidor som vänder sig till vuxna eller ungdomar 

(ragnarök) (Visir).  

 

Det finns läkemedel som kan användas för att underlätta rökstoppet. 

Nikotinersättningsmedel finns i olika beredningar såsom plåster, tuggummi, sug-

tabletter, munspray, nässpray och inhalator i olika styrkor (FASS 2012). För att ta reda 

på nikotinbehovet för att få rätt styrka på preparatet finns ett enkelt test att fylla i, 

Fagerströms beroendetest (Heatherton, Kozlowski, Frecker & Fagerström, 1991).  

Zyban är ett antidepressivt läkemedel med dokumenterat effekt på rökstopp men 

verkningsmekanismen vid rökavvänjning är okänd. Behandlingstid är mellan sju och 

nio veckor. Ett annat läkemedel är Champix som påverkar nikotineffekten vid intag av 

nikotin samt minskar på nikotinbehovet. Behandlingstiden är tolv veckor. (FASS 2012).  

 

Tobaksavvänjning och vårdpersonal 

 
I Socialstyrelsens kompetensbeskrivning för legitimerade sjuksköterskor betonas 

sjuksköterskans kompetensområde att främja hälsa och förebygga ohälsa, samt förmåga 

att identifiera och aktivt förebygga hälsorisker och motivera patienterna till förändrade 

livsstilsfaktorer vid behov. Dessutom poängteras i sjuksköterskans kompetensområde 

att identifiera och göra en uppskattning av patientens egna resurser till egenvård i 

hälsofrämjande syfte (Socialstyrelsen, 2005).  

  

Det är evidensbaserat att patienterna lyssnar på sjukvårdspersonalens rekommendation 

om rökavvänjning och att det ökar motivationen till rökstopp (SBU:s rapport, 2003). De 

konstaterar i sin rapport att vårdarens uppgift är att med focus på rökarens behov 

vägleda denne mot en starkare motivation till rökfrihet vilket 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.  
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Spirometri 

 

För att mäta lungkapaciteten och diagnostisera KOL görs en spirometri. Patienten blåser 

i ett munstycke som mäter hur mycket volym luft som patienten blåser ut och hur snabbt 

den volymen blåses ut. Diagnosen KOL bestäms av volymen som blåses ut första 

sekunden (FEV1= Forcerad Expiratorisk Volym första sekunden) genom den totala 

utblåsta volymen (FVC= Forcerad Vital Kapacitet) vilket benämns FEV1/FVC. Vid 

KOL är den kvoten sänkt (Bergbom & Nilsson, 2000). För att gradera svårighetsgraden 

av KOL så utgår man därefter ifrån hur patientens FEV1förhåller sig till dennes 

förväntade värde efter kön, ålder och längd (Larsson, 2006).   

 

 

 
Bild 1.   Spirometriundersökning                                                                                                     Fotograf  Solbrith Wachsmann 

 

 

PROBLEMFORMULERING 

 

Tobaksrökningen är ett problem både för rökaren och för samhället. Dels är den 

kostsam för båda parter men den utgör också ett stort lidande för rökaren. Vårt 

kompetensområde som sjuksköterska är att förebygga ohälsa och motivera patienter till 

livsstilsförändringar. Att hjälpa rökaren att genomföra livsstilsförändringar, handlar om 
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att öka deras motivation (Ivarsson, 2004).  Det kan tänkas att motivationen blir starkare 

när rökaren genomgått en lungfunktionstest (spirometri). Det kan tänkas att om 

diskrepansen mellan hur rökaren upplever sin lungfunktion och vad det faktiska utfallet 

av lungfunktion som spirometrin visar skulle kunna vara motiverande till rökstopp.  I 

denna studie så innebär rökstopp rökfrihet i ett år.  

 

Frågeställningarna är: 

Hur påverkar spirometri rökarens motivation till rökstopp?  

Kan spirometri fungera som verktyg till vårdaren för att förstärka rökarens motivation 

till rökstopp? 

 

 

SYFTE 

Att ta reda på betydelsen av spirometri som motivationsfaktor till att sluta röka.   

 

 

METOD 

Denna litteraturstudie baseras på data från primärkällor från nio olika kvantitativa 

publicerade vetenskapliga artiklar respektive en kvalitativ studie. Artiklarna är alla 

granskade utifrån Fribergs (2006) kvalitetsgranskning både för kvalitativa och 

kvantitativa studier. Alla har studerat spirometrins betydelse relaterat till motivation till 

röksstopp. Forskningspersonerna är 8509 i antal och ålder som varierar från 15år och 

upp till 70 år.  

 

Litteratursökning 

För att söka relevanta studier till denna uppsats genomfördes en informationssökning i 

databaserna Cinahl och PubMed under september till oktober 2011. Databaserna Cinahl 

och PubMed valdes eftersom de databaserna är aktuella inom omvårdnadsforskning 

(Granskär & Höglund, 2008). Eftersom studiens syfte var att studera spirometrins 

påverkan på motivation till rökstopp användes sökord som smoking cessation, 

motivation, spirometry, motivational interviewing, smoking counselling i olika 

kombinationer. Även sökorden life suffering och disease suffering kombinerat med 

smoking, smoking cessation, COPD och quit smoking användes (bilaga 1). Sökorden 

matchades med MeSH-term (Medical Subject Headings).  

Endast artiklar publicerade i en vetenskaplig tidsskrift användes.  

I första sökningen erhölls 21 stycken träffar. De artiklarna lästes igenom i fulltext och 

de som inte var relevanta till studiens syfte eller de artiklar som var reviews 

exkluderades. Efter den uttagningen återstod sju artiklar. Vidare informationssökning 

gjordes genom att göra manuella sökningar utifrån de valda artiklarnas referenslistor. 

Den sökningen gav ytterligare tre artiklar. En av dessa är publicerad så långt tillbaka 

som 1991 men valdes ändå eftersom den återkom i många referenslistor. 
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Analys  

En artikelöversikt upprättades (bilaga 2) i enlighet med Åsa Axelssons beskrivning 

(Granskär & Höglund-Nielsen, 2008). Den innehåller en sammanställning av artiklarnas 

syfte, metod, urval och resultat (bilaga 2).  Efter att interventionen jämförts i de olika 

studierna kunde resultaten analyseras.  De studier som gav liknande resultat jämfördes, 

vilket resulterade i tre grupper där både likheter och skillnader beskrivs.   

 

RESULTAT 

Alla artiklarnas syfte har varit att studera hur spirometrin påverkat rökarens motivation 

till rökstopp. Några av artiklarna har haft enbart spirometri som intervention där 

kontrollgruppen inte gjort någon spirometri. Andra gjorde spirometri på alla deltagare 

och jämförde rökare med mild KOL mot de med svår KOL. Ett par studier har jämfört 

på vilket sätt som spirometri-resultatet presenterades för rökaren. 

 

 

Spirometri som motiverande faktor till rökstopp 

Fem av studierna visar på att spirometrin ger effekt till rökstopp. Rökstoppet är 

beroende på två olika faktorer. Den ena faktorn är hur resultatet presenteras för 

deltagaren och den andra är hur dess lungfunktion är.  

Resultatet från spirometrin måste ges så att rökaren förstår hur dennes lungfunktion är i 

förhållande till referensvärdet (normalvärdet för befolkningen).  Då resultat ges i FEV1 

(se tidigare förklaring) jämfört med förväntat, så har det påverkan på rökstopp (Kotz, 

Wesseling, Huibers & van Schayck, 2009a).  Även att beskriva svaret på spirometrin 

utifrån lungålder, d.v.s. att deltagarna får svar på hur lungfunktionen är i förhållandet till 

deras ålder, visar att fler slutar röka (Parkes, Greenhalgh, Griffin & Dent, 2008).  

Den andra faktorn är beroende på vilken lungfunktion som deltagaren har. Forskningen 

visar på högre frekvens av rökstopp hos de som har lungsjukdom mot de som är 

lungfriska men alla visar inte på signifikanta skillnader. Gorecka, et al (2003) visar att 

alla minskar sin rökning men de med luftvägsobstruktion är rökfria i högre grad mot de 

som har normal lungfunktion, men det är ingen signifikant skillnad mellan de 

grupperna. Däremot har de med medelsvår och svår luftvägsobstruktion signifikant 

högre rökfrihet mot de med milda- eller utan besvär. Deras dagliga cigarett- konsumtion 

är också lägre vilket även Bednarek et al (2006) forskning visar. De visar också på att 

KOL-sjukdom ger högre rökfrihet. 

Även rökaren instämde i, att om spirometriresultatet visade på en försämrad 

lungfunktion så höjdes deras medvetande om de negativa effekterna av rökning och på 

så sätt kunde motivera till rökstopp. 92 % uppgav att spirometrin hade påverkat dem till 

att göra ett försök att sluta (Kotz, Vos & Huibers, 2009b). 

 

Spirometri utan motiverande effekt på rökstopp 

 

I de andra fem studierna visar spirometrin ingen effekt på rökstopp. I två av dem 

studierna ingår rökare som redan är motiverade till rökstopp (Buffels, Degryse, 
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Decramer & Heyrman, 2006) (Kotz, et al 2009a).  Det är inte heller motiverande till 

rökstopp då det gäller ungdomar. Även de ungdomar som upplevde besvär från 

luftvägarna blev inte motiverade till rökstopp. Däremot kan forskarna visa att oro för 

sjukdom ökade motivationen till rökstopp (Lipkus & Prokhorov, 2007). 

De rökare som rekryterades genom att tillfrågas om de ville delta i en 

hälsoundersökning blev inte heller motiverade till rökstopp efter spirometrin i högre 

grad än de som inte gjorde spirometri (McClure, Ludman, Grothaus, Pabiniak & 

Richards, 2009). 

Ovanstående artiklar kan inte påvisa att spirometri ger mer rökfrihet jämfört med de 

som använder nikotinersättning. Spirometri ger inte heller mer rökfrihet i jämförelse 

med att ta emot rökavvänjningsinformation i broschyr eller i jämförelse med de som 

fick ett upprepat rökavvänjningssamtal.  

 

Andra motiverande faktorer till rökstopp 

 

Oro för sjukdom ökar motivationen till rökstopp (Lipkus & Prokhorov, 2007). Andra 

faktorer som gynnar rökstopp, som både Bednarek et al (2006) och Gorecka et al (2003) 

påvisar, är färre cig/dag som rökts, ett lägre paket-år, högre ålder på rökaren, senare 

debut-ålder och sämre lungfunktion.   

Rökavvänjning med utbildad och erfaren personal visar även det på en högre rökfrihet 

(Buffel et.al 2006). Även Parks et.al (2008) visade att Hälso-sjukvårdsmottagningen 

ökade rökfrihet och även akupunktur, hypnos och användande av nikotinersättning och 

läkemedel för rökstopp (Buproion).  

 

 

 

DISKUSSION 

Diskussionen uppdelas på en metoddel och en resultatdel. 

 

Metoddiskussion  

 

Vid studiens start förväntades ett större material än vad litteratursökningen gav. Likaså 

är övervägande artiklar av kvantitativ metod medan kvalitativ forskning hade varit att 

föredra. Tobaksrökning borde vara förenat med ett livslidande och förmodat 

sjukdomslidande vilket påverkar upplevelsen av att göra en spirometri. Det skulle en 

kvalitativ forskning kunna ge rökaren förutsättningar för att beskriva. Det framkom 

också andra faktorer än spirometri som gynnade rökstopp vilket även det skulle kunna 

belysas i intervjuer. Utifrån det kan forskningen inom området tyckas otillräcklig.  

De artiklar som denna uppsats baseras på, varav en är kvalitativ, är dock med hög 

kvalitet och innehåller ett stort material. Artiklarna är aktuella i tid då endast en är äldre 

än tio år. Alla kan svara upp mot uppsatsens syfte. Den ger ytterligare kunskap att 

använda i arbetet med rökande patienter/befolkning för att kunna motivera och stödja ett 

rökstopp.   
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Alla studier har skrivits på engelska, de är främst från Europa, varav en är gjord i 

Sverige, och två av studierna är gjorda i USA. I dessa länder har man kanske kommit 

längre i arbetet med Hälsofrämjande åtgärder och aktivt arbete med att identifiera rökare 

än övriga världen. I utvecklingsländerna är det inte så vanligt med kvinnor som röker 

men där sker matlagningen över öppen eld vilket medför en stor riskfaktor för KOL-

utveckling (WHO, 2011). Utifrån de aspekterna skulle det vara svårt att jämföra samma 

slags forskning.   

Analysen gjordes genom att jämföra artiklarnas resultat och utifrån det delades de in i 

tre grupper.  

 

Resultatdiskussion 

Denna litteraturstudie ger inte något enhälligt svar på hur spirometri påverkar rökarens 

motivation till rökstopp. Det gör inte Wilt, Niewoehner, Kane, MacDonald & Joseph 

(2007) litteraturöversikt heller, där resultatet inte är tillräckligt för att kunna avgöra om 

spirometriska värden förbättrar rökavvänjningen jämfört med andra 

rökavvänjningsmetoder.   

Att mitt resultat spretar åt olika håll beror troligen på studiernas olika design. Då 

forskarna vänder sig till rökare som redan är motiverade till rökstopp så är det ju inte så 

förvånande att det inte blir någon skillnad på de som gör spirometri mot de som inte gör 

det eftersom alla redan är motiverade. Likaså om det är rökande ungdomar som 

undersökts eftersom de inte hunnit utveckla skador på luftrören som kan synas vid en 

spirometri. I den äldsta artikel (N Segnan et.al 1991) där inte spirometrin gav högre 

rökfrihet så skriver författarna att studien var bristfällig och att det var en låg närvaro 

vilket kan ha påverkat resultatet.  

 

Däremot är det förvånande att i studien som rekryterade rökare som var intresserad av 

en Hälsoundersökning så var det högre motivation till rökstopp 12 månader efteråt för 

de som inte gjorde spirometri (Lipkus & Prokhorov, 2007). Det till trots att 

spirometrigruppen fick en individanpassad hälsoriskbedömning baserad på 

spirometriresultatet. Författarna har bl.a. den förklaringen att kontrollgruppen fick en 

konsultation som matchade spirometrigruppen i tid, fokus på rökares hälsa och tillgång 

till självhjälpsmaterial för rökavvänjning. Det innebar att fokus hölls en längre tid på 

motiverande samtal än vad spirometrigruppen fick eftersom ingen tid gick åt till 

spirometriundersökningen i kontrollgruppen.   

Där resultatet i denna litteraturstudie påvisade att spirometri gav högre rökfrihet så 

berodde det på vilken information rökaren fick av hur dennes lungfunktion var. Då 

svaret gavs i ”lung-ålder” eller i relation till referensvärden, fick de en förståelse för hur 

rökningen påverkat deras lungor och vad som kan väntas inför framtiden. På så sätt 

skulle spirometrin kunna vara ett redskap för sjuksköterskan i arbetet med att stärka 

rökarens motivation till rökstopp då svaret ges på ett begripligt sätt kopplat med 

rökarens rökning.  

Det var inte så att alla som hade sämre lungfunktion slutade att röka i högre 

utsträckning mot de som hade bättre lungfunktion. Det kan bero på att de hade rökt 

under längre tid och hade en högre konsumtion vilket lett till ett högre nikotinberoende 

och invand livsstil vilket gör det svårare att förändra. 

Studierna visar att nikotinberoendet är svårt att ta sig ur och det kan vara svårt att bryta 

oberoende av lungsjukdom eller inte. Rökaren skäms över att inte ha eller haft förmåga 
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att kunna sluta. I flera av studierna kontrollerades rökstoppet med en eller fler tester 

t.ex. urinprov eller kolmonoxidmätning. I en av de studierna uppgav 128 st. rökfrihet 

men 44 % ville inte lämna urinprov och 11 % hade positivt svar vilket innebär att 

knappt hälften inte var ärliga i sitt svar (Segnan et.al 1991).  

Det framkom andra faktorer än spirometri som hade en gynnsam effekt på rökstopp. De 

som rökt en kortare tid och rökt färre cigaretter gav högre rökfrihet vilket i sig inte är så 

förvånande då nikotinberoendet borde vara lägre. Även oro för sjukdom påverkade ett 

rökstopp vilket vi inom vården kan använda av oss och förklara riskerna med rökning 

för rökaren. Likaså att nikotinersättning och nikotinreceptorblockerare ökar chansen att 

lyckas med rökstopp bör vi informera patienterna om. Att utbildad och erfaren personal 

som arbetat med tobaksavvänjning har betydelse skall vi också ta till oss och lyfta inför 

beslutsfattande chefer.  

 

SLUTSATSER 

Denna litteraturstudie visar att spirometri, om resultatet ges kopplat med individens 

rökning, kan vara motiverande till rökstopp vilket kan göra spirometri till ett redskap för 

sjuksköterskan att använda vid rökavvänjning. Förutsättningarna är att resultatet på 

rökarens lungfunktion ges i relation till det förväntade värdet (referensvärdet). Den 

påvisar också att största chansen till rökstopp är i kombination med personlig 

rådgivning. Det är därför oerhört viktigt att vi i vården identifierar rökaren, motiverar 

till rökstopp och har möjlighet att erbjuda rökavvänjning.    
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Bilaga 1 

Sökhistorik 

 

Sökord Databas Antalträffar Antal träffar som 

uppfyllde 

inklusionskriterier 

Life-world  

perspective AND 

smoking cessation 

PubMed 28 0 

Life suffering AND  

COPD  

Cinahl 1 0 

Life suffering AND 

smoking 

 

Cinahl 1 0 

 

Life suffering AND 

tobacco 

Cinahl 1 0 

Life suffering AND 

smoking cessation 

Cinahl 0 0 

Life suffering AND 

quit smoking 

Cinahl 0 0 

Disease suffering 

AND stop smoking  

Cinahl 0 0 

Disease suffering 

AND COPD 

Cinahl 0 0 

Disease suffering 

AND smoking 

cessation 

Cinahl 0 0 

Disease suffering 

AND quit smoking 

Cinahl 0 0 

Life-world 

perspective AND 

tobacco smoking  

Cinahl 0 0 

Spirometry AND 

smoking cessation 

AND motivation 

PubMed 14 5 

Smoking cessation 

AND spirometry 

And motivation 

Cinahl 6 4 

Spirometry AND 

smoking cessation 

Cinahl 149  

Smoking counseling 

AND motivation 

AND spirometry 

Cinahl 1 1 

 



 15 

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  

 

Medel kvalitet 

Att studera effektiviteten av 

primärvårdsläkares olika 
metoder för rökavvänjning; 

till rökstopp och till 

bibehållen rökfrihet. 

En randomiserad 

kontrollerad studie. 
 

Randomisering till en av fyra 

grupper:  
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.  

Patienter till 44 icke 

rökande 
allmänläkares 

rökande patienter, 

utan livshotande 
sjukdom, som 

besökte vårdcentralen 

en viss dag februari 
till oktober. 20-60 

åringar.  

 
923 randomiserades.  

Ingen signifikans 

mellan grupper 
vad gällde 

rökfrihet.  

 
Uppföljning efter 

1 år. 

 
Urinprov som 

kontroll: 

128 st. 
rapporterade 

rökstopp men 44 

% lämnade inte 
urinprov och 11 % 

hade positivt prov. 

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; 

 
Polen  

 

Medel kvalitet 

Att ta reda på hur diagnos av 

luftflödesbegränsning 
kombinerat med rökstopps- 

råd påverkar rökstopp.  

Att identifiera faktorer till 
lyckat rökstopp. 

Kontrollerad 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. Jämförde 

resultatet med Fletchers graf. 

 
Uppföljning efter 1 år med  

kolmonoxid-mätning.  

Screening via media  

659 rökare ingick i 
studien. 297 med 

luftvägsobstruktion 

och 261 med normal 
lungfunktion, 

> 40 år 

> 10 paket-år 

Alla hade försökt 

minska, ingen 
signifikans mellan 

grupperna men de 

med 
luftvägsobstruktio

n hade en 

signifikant 
minskning av 

cig/dag. 

9.3% av alla var 
rökfria efter ett år. 

De med 

luftvägsobstruktio
n var 10.1% 

rökfria mot 8.4% 

av de med normal 
lungfunktion men 

ingen signifikant 

skillnad.  
De med medelsvår 

eller svår 

luftvägsobstruktio
n hade högre 

rökfrihet än de 

med milda besvär 
och de med 

normal 

lungfunktion. 
Faktorer som 

gynnade rökstopp: 

Högre ålder, 
högre debut-ålder, 

lägre paket-år, 

färre cig/dag och 
sämre 

lungfunktion. 
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Spirometry and 

smoking cessation 

advice in general 

practice: a 

randomised clinical 

trial. 

 

Buffels, J., Degryse, J., 
Decramer, M., & 

Heyrman, J. 

 
Respiratory Medicine, 

År 2006 
 

Belgien  

Medelkvalitet 

1. Att bedöma påverkan på 

rökstopp efter en enda 
spirometri på redan 

motiverade rökare.  

2. Att bedöma genomförandet 
av riktlinjer för rökavvänjning 

i primärvård. 

 
 

Randomiserad kontrollerad 

studie, jämförande spirometri 
mot icke spirometri. 

Alla fick kort rådgivning och 

information om NRT eller 
bupropion. 

Kontroll efter 6, 12, 24mån 

genom telesamtal 
Besök efter 2år med kontroll 

av urinprov. 

Rökare som var 

motiverade till 
rökstopp. 

Ålder >15 

221 st. 
randomiserades 

 

1. Ingen 

signifikant 
skillnad i rökstopp 

mellan grupperna. 

Interventionsgrup
p: 17st.  2år 

19.1% 

Kontrollgrupp:  
33st.  2år 15 %. 

2. Rökavvänjning 

med utbildad och 
erfaren personal är 

mycket effektivt 
20 % rökfri efter 1 

år. 

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 

2006 

 
Sverige 

 

Hög kvalitet 

Att studera om en 

kombination av spirometri 

och ett kort rökavvänjnings 
råd årligen under tre år ökar 

rökfrihet. 

Kontrollerad jämförande 

studie. 

Spirometri med skriftligt 
resultat från läkaren med 

årlig uppföljning, med 

samma innehåll, under tre år 
för de med KOL och en 

grupp med normal 

lungfunktion, jämförande 
med en grupp med normal 

lungfunktion som följdes upp 

enbart efter tre år.  
De med normal lungfunktion 

randomiserad till vilken 

grupp de skulle tillhöra 
beroende på om deras 

födelsedag var ojämnt eller 

jämnt datum.  

Alla fick rökavvänjnings råd. 

KOL diagnosticerad genom 

FEV1/FVC <88% av 
förväntat värde 

och klassificerades genom 

FEV1 procent av förväntat: 
       >70% lindrig,  

       50–69% medelsvår  
        <50% svår 

Nikotin eller läkemedel 

erbjöds alla. 

512 rökande personer 

screenades på sex 

vårdcentraler i 
Motala. 

40-55 års ålder  

 
326 med normal 

lungfunktion   

119 med KOL  

Ingen signifikans 

för de som hade 

normal 
lungfunktion. 

Rökfriheten efter 

tre år var 
signifikant högre 

hos de med KOL 

(p<0 001). 
Ingen signifikant 

skillnad mellan 

dem med normal 
lungfunktion.  

 

KOL patienter 
använde mer 

nikotinersättning 

och snus än de två 

andra grupperna.  

Smokers with airway 

obstruction are more 

likely to quit smoking 

 

Bednarek, M. M., 

Gorecka, D. D., 

Wielgomas, J. J., 
Czajkowska-

Malinowska, M. M., 

Regula, J. J., Mieszko-
Filipczyk, G. G., & ... 

Zielinski, J. J. 

 
Thorax 

2006 

 
Polen  

 

Hög kvalitet  

Att ta reda på om 
diagnostiserad 

luftvägsobstruktion var 

associerad med efterföljande 
framgång i rökavvänjning 

som rekommenderats av 

läkare.  

Alla gjorde spirometri och 
fick samtidigt enkel 

rådgivning och 

uppmuntrades starkt till 
rökstopp och skriftlig 

information ang. rökningen 

effekter delades ut av 
sjuksköterskan som utförde 

undersökningen. Läkaren 

informerade om 
spirometrivärden och 

jämförde värden med 

lungålder i Fletcher diagram. 
De med KOL fick 

information om KOL och att 

rökstopp skulle stoppa en 
snabb progress av 

sjukdomen.  

KOL diagnosticerad genom 
FEV1/FVC <88% av 

förväntat värde 

och klassificerades genom 
FEV1 procent av förväntat: 

       >70% lindrig,  
        50–69% medelsvår  

       <50% svår  

Uppföljning efter 1 år med 

Screening via media. 
Av 110 000 rökare så 

inkluderades 4494.  

>40  
> 10 paket-år  

Personer med 

bröstsjukdomar 
exkluderades. 

73.8 % av deltagarna 

hade ingen 
luftvägsobstruktion   

26.2 % hade KOL.  

 
 

Signifikant fler 
rökare med KOL 

som slutade röka 

mot de som hade 
normal 

lungfunktion 

(p = 0,0003). 
De med KOL 

hade en 

signifikant högre 
benägenhet att 

komma på 

uppföljningen. 
Totala cig/dag 

minskade för båda 

grupper som 
fortsatte att röka.  

Faktorer som 

gynnade rökstopp: 
    färre cig/dag 

    mindre paket-år 

    högre ålder 
    högre debut-

ålder 
    lägre 

nikotinberoende 

    sämre 
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CO-test <10ppm. 

Rökfrihet under ett år 
godkändes som rökstopp. 

lungfunktion 

 
 

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 

 

Texas 
 

Hög kvalitet 

Ta reda på effekterna av att 

ge information om lung-ålder 
och symtom på lungsjukdom 

hos gymnasieungdomar 

relaterat till deras upplevda 
hälsorisk och oro samt effekt 

på rökstopp. 

124 st. randomserads till 

spirometri och 
lungundersökning eller 

enbart en broschyr om 

rökningens skadeverkningar.  
Fick besked i lung-ålder. 

18-24 år som hade 

rökt minst 5 cig/dag 
under den senaste 

veckan och hade rökt 

mer än 2 år. 
Exkludering: De som 

hade planerat att sluta 

inom 30 dagar.  
124st. 

randomiserades 

Ingen signifikant 

skillnad.  
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. 

Effect on smoking 

quit rate of telling 

patients their lung 

age: the Step2quit 

randomized 

controlled trial 

 

Parks, G., Greenhalgh, 

T., Griffin, M., & 

Dent, R. 
 

BMJ: British Medical 

Journal (International 
Edition )  

År 2008 

 
England 

 

Hög kvalitet 
 

 

 

Att ta reda på effekter av att 
informera patientens 

beräknade spirometriska 

lungålder som ett incitament 
till rökstopp.  

 

En randomiserad 
kontrollerad studie. 

Alla patienter fick göra en 

spirometri och fick 
information om att en ny 

mätning skulle göras efter 12 

månader.  Alla uppmuntrades 
starkt till rökstopp och fick 

råd om hur de kunde ta 

kontakt med den allmänna 
rökavvänjnings mottagning.  

Därefter randomiserades de. 

Alla fick svar i brevform från 
läkaren.  

Interventionsgruppen fick 

svar i vilken lungålder 
undersökningen visade. 

Kontrollgruppen fick svar 

endast i FEV1 (liter per 
sekund). 

Uppföljning efter 12 månader 

Kontroll av CO-test och 
saliv-prov. 

Patienter från 
vårdcentraler som 

hade registrerats som 

rökare de föregående 
12 månaderna.   

>35 år 

Exklusion kriterier: 
O2-behandling 

lungcancer 

tuberkulos 
asbestos 

silikos 

bronkiektasi 
pneumonectomy 

561 randomiserades 

 

Signifikant 
skillnad i rökfrihet 

efter 12 månader 

för 
interventionsgrup

p 13,6 % mot 6,4 

% i 
kontrollgruppen 

(p< 0 005 ).  

Signifikant 
skillnad i minskad 

daglig konsumtion 

för 
interventionsgrup

pen (p<0.03) 

Ingen signifikant 
skillnad i rökstopp 

inom 

interventionsgrup
pen avseende 

normal eller icke 

normal 
lungfunktion.  

Faktorer som 

gynnade rökstopp: 
hälso-

sjukvårdsmottagni

ng, 
nikotinersättning 

Bupropion 

akupunktur 
hypnos. 

 

Efficacy of 

confronting smokers 

with airflow 

limitation for 

smoking cessation. 

 

D Kotz, G Wesseling, 
M J H Huibers, O C P 

van Schayck. 

 
European respiratory 

journal 

2009 
 

Nederländerna  

 
Hög kvalitet 

Att ta reda på: om rökaren 
ställs inför diagnosen kronisk 

obstruktiv lungsjukdom 

(KOL) skulle öka dennes 
chanser till rökstopp.   

 

En kontrollerad 
randomiserad studie.   

Alla fick utföra spirometri. 

Alla blev starkt uppmanade 
till rökstopp. 

De med KOL-diagnos 

randomiserades till en av 
nedanstående grupper: 

1. rådgivning för rökstopp 

och läkemedel och 
information om spirometri 

resultat kopplat till 

lungfunktion/KOL.  
2.rådgivning om rökstopp 

och läkemedel men ingen 

information om 
spirometriresultat eller KOL.  

Rökare som var 
motiverade till 

rökstopp utan tidigare 

KOL-diagnos 
rekryterades genom 

lokalpress, 

annonsering och via 
vårdcentraler.  

Ålder 35-70 år. 

Ett av symtomen; 
hosta, 

slemproduktion eller 

andnöd.  
>10 paket-år 

Exkludering: tidigare 

diagnos KOL, kr 
bronkit, astma, astma 

Det var ingen 
signifikant 

skillnad mellan 

interventionsgrup
pen och 

kontrollgrupp 1 i 

rökfrihet från 
vecka 5-52, men 

under de fem 

första veckorna 
rökfriheten 60 % 

högre i 

interventionsgrupe
n än i 

kontrollgrupp 1.  

Rökfriheten var 
två gånger större 
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3.hänvisning till vanlig 

rökavvänjning hos den 
ordinarie allmänläkaren.  

Uppföljning efter år. 

Urinprov-kontroll 

bronkit samt de som 

genomgått spirometri 
det senaste året. Även 

de som medicinerade 

med antidepressiv 
medicin 

exkluderades.  

296 st. 
randomiserades.  

mellan 

interventionsgrup
pen och 

kontrollgrupp 2 

men det var ingen 
statistisk 

signifikant 

skillnad.  
Det var ingen 

skillnad i 

rökfriheten 
gällande mild eller 

måttlig KOL för 
alla deltagare. 

 

 

Ethical analysis of the 

justifiability of 

labeling with COPD 

for smoking cessation. 
 

D Kotz, R Vos, M J H 

Huibers 
 

J Med Ethics 

2009 
 

Nederländerna. 

 
Hög kvalitet 

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 att få diagnos 
KOL. 

Kvalitativ studie.  
Semistrukturell etisk intervju. 

De fick fyra påstående som 

de fick gradera på en 5-
gradig skala från  

1 = instämmer inte alls till  

5 = instämmer helt 
 

177 rökare som var 
motiverade till 

rökstopp och som 

deltog i den tidigare 
studien “Efficacy OF 

confronting smokers 

with airflow 
limitation for 

smoking cessation.”D 

Kotz, G Wesseling, 
M J H Huibers, O C P 

van Schayck.  

A, 92 % av 
interventionsgrup

pen instämde i att 

spirometri hjälpte 
dem till att göra 

ett försök att sluta. 

B, 86 procent 
instämde i att det 

är berättigat att 

mäta 
lungfunktionen 

hos rökare. 

C, 98 % instämde 
i att KOL-diagnos 

höjer medvetandet 

av de negativa 
effekterna av 

rökning 

Impact of a brief 

motivational smoking 

cessation intervention 

The Get PHIT RCT 

 

McClure, J., Ludman, 

E., Grothaus, L., 
Pabiniak, C., & 

Richards, J. 

 
American Journal of 

Preventiv medicine 

RCT 
År 2009 

 

USA 
 

Hög kvalitet 

Att ta reda på om personlig 
hälsoriskbedömning baserad 

på CO-test och spirometri ger 

motivation till rökstopp 

Randomiserad kontrollerad 
studie.  

Båda grupper fick 20min 

personlig rådgivning av MI-
utbildade hälsopedagoger 

(med erfarenhet av 

spirometri). Råd att sluta 
röka samt, 

rökavvänjningsmaterial och 

erbjudande till telefonstöd 
under 12 månader. 

Utöver det fick 

interventionsgruppen 
hälsoriskbedömning baserad 

på CO-värden och 

spirometri-resultat (FVC, 
FEV, PEF, enligt Fletcher 

och Peto diagram) 

Uppföljning: 
Båda gruppen följdes upp 

efter 1, 6 och 12 mån. 

Självrapportering 

Studien presenterades 
som Hälsorisk – 

screening och vände 

sig till befolkningen 
genom mail-lista från 

Washington State 

Quitline och även 
genom media.   

Deltagarna behövde 

inte vara beredda på 
rökstopp.  

>18 år. 

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

10cig/dagligen >10 år 

542 randomiserades 

Ingen signifikant 
högre motivation 

till rökstopp, eller 

användande av 
rökavvänjning 

eller rökfrihet för 

interventionsgrup
pen. 

Kontrollgruppen 

visade däremot en 
signifikant högre 

motivation till 

rökstopp efter 12 
månader (p=0.03). 

De använde också 

signifikant mer 
läkemedel för 

rökavvänjning 

(p=0.02).   

 

 

 

 

 


