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SAMMANFATTNING 

Bakgrund: Det finns kunskaper om rökningens risker, orsaker till att sjuksköterskor röker, 

hur rökningen påverkar viljan till att genomföra omvårdnad i rökavvänjning och prevention 

och rådgivning. I studier har det framkommit att det finns ett utbildningsbehov bland 

sjuksköterskorna rörande omvårdnadsinterventioner inom rökavvänjning bland patienter. Det 

saknas kunskap kring vilket stöd utbildning ger i omvårdnadsarbetet för rökavvänjning. Syfte: 

Studiens syfte var att belysa sjuksköterskans utbildning i rökavvänjning och på vilket sätt 

utbildningen stödjer sjuksköterskans omvårdnadsinterventioner inom rökavvänjning. Metod: 

Studien genomfördes som en forskningsöversikt där tretton originalartiklar analyserades med 

deduktiv innehållsanalys. Som stöd för analysen användes Fawcetts metabegrepp för 

omvårdnad. Resultat: Fyra teman framkom som belyser det stöd som utbildning kan ge 

sjuksköterskan i omvårdnadsåtgärder inom rökavvänjning; Utbildning som stöd till att känna 

sin egen roll och människosyn, Utbildning som stöd till att skapa hjälpande relationer, 

Utbildning som stöd till att uppmuntra och behandla och Utbildning som stöd till förmåga 

och självkänsla att utföra omvårdnad. Slutsats: Utbildningens stöd till sjuksköterskan vid 

rökavvänjning är att hon får kännedom om sin egen roll och människosyn, kan motivera och 

behandla patienten liksom skapa hjälpande relationer åt denne och får förmåga och 

självkänsla i att utföra omvårdnaden. Klinisk betydelse: Den här studiens kliniska betydelse 

är att den belyser vikten av sjuksköterskans utbildning i rökavvänjning och hur den kan stödja 

sjuksköterskans omvårdnadsinterventioner i detta.  

 

Nyckelord: Utbildning, Stöd, Omvårdnadsinterventioner, Rökavvänjning, Metaparadigm.  
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ABSTRACT 

Background: There is existing knowledge to be found about the risks about smoking, causes 

that nurses smokes themselves, how it interferes with their own motivation to perform 

preventive interventions and smoking cessation for the patients. Studies have shown that a 

need for education exists among nurses for interventions in smoking cessation. But 

knowledge is lacking about what kind of support education might give nurses in their 

interventions for smoking cessation. Aim: The aim of this study was to describe nurse’s 

education and in what way it can support nursing interventions in smoking cessation. 

Method: The study was conducted as a research-study where thirteen scientific articles were 

analyzed with deductive content analysis with Fawcetts metaconcepts for nursing. Result: 

The analyze resulted in four thematic findings for the support which education might give the 

nurse in interventions for smoking cessation; Education as support for knowing once role and 

beliefs, Education as support for creating helping relations, Education as support for 

encouragement and treatment and Education as support for capacity and self-efficiacy in 

nursing interventions. Conclusion: Educations support to the nurse in performing 

interventions in smoking cessation is that it gives knowledge about one’s own role and 

beliefs, how the nurse can motivate and treat the patients as well as creating heliping relations 

for them and support the nurse’s own capacity and self-efficiacy in the nursing interventions. 

Clinical significance: The clinical significance of this study is that is describes the value of 

the education of the nurse in smoking cessation and how it can support the nursing 

interventions in this subject.  

Keywords: Education, Support, Nursing interventions, Smoking cessation, Metaparadigm.  
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INLEDNING 

Vid ett studiebesök på en psykiatrisk klinik kunde jag bevittna en märklig scen. I en rökruta 

stod patienter och rökte. Men det som slog mig mest var att de inte var ensamma. De hade 

sällskap av sjuksköterskor som obesvärat rökte sina cigaretter och samtalade med patienterna.   

I Folkhälsoinstitutets folkhälsopolitiskarapport från 2010 går det att läsa om de åtgärder som 

staten vidtagit för att minska tobaksbruket i vårt samhälle. Dessa har varit riktade mot fyra 

stora områden nämligen lagar, attityder och beteenden, tobakspriser och tillgänglighet. Inom 

det sista har landstingen varit involverade för att öka resurserna för tobaksavvänjning. Enligt 

rapporten har flera positiva resultat uppnåtts och det föreslås fortsatta insatser som når ut till 

så många som möjligt i samhället. De framtida behoven för rökprevention betonas väl i 

rapporten. Bland annat att ”införa fler rökfria miljöer samt öka tillgängligheten till 

tobaksavvänjning” (s. 82).  

Min iakttagelse på kliniken och genomläsningen av Folkhälsoinstitutets rapport som jag 

gjorde vid ett senare tillfälle gav mig inspiration och motiv till att fördjupa kunskaperna inom 

rökning och sjuksköterskans omvårdnad.  
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BAKGRUND 

Forskningsgenomgång 

Rökning är den andra vanligaste dödsorsaken i världen (Berkelmans et al., 2011). Det 

uppskattas att mellan 80,000 till 100,000 barn börjar röka varje dag runt om i världen. Om 

ingenting görs åt rökningen, har det uppskattats att andelen relaterade dödsfall kommer att ha 

fördubblas till 10 miljoner fram till år 2020 (Lally et al., 2008).  

Studier som undersökt varför sjuksköterskor röker och hur det påverkar deras omvårdnad i 

rökavvänjning, har gjort vid olika tillfällen. I en grekisk studie av Beletsioti-Stika och Scriven 

(2006) framkom att en vanlig orsak till att sjuksköterskor röker är stress. Detta motbevisades 

av Radsma och Bottorff (2009), som visade att det inte fanns något starkt samband mellan 

stress och rökning. Sjuksköterskorna kunde röka av tristess, eller för att förbättra 

koncentrationsförmågan. McKenna et al. (2001) kom fram till att beroendet och nöjet var de 

främsta orsakerna. Rowe och Clark (2000) redovisade att sociala skäl, grupptryck och 

frustration över arbetssituationen var ytterligare orsaker. I en australiensk studie som kartlade 

förekomst av rökning bland sjuksköterskor, framkom att den var vanligast inom psykiatrin 

och akutsjukvården och mera sällsynt inom neonatal-, pediatrik- och cancervården 

(Berkelmans et al., 2011). I den grekiska studien återfanns majoriteten av rökarna på 

intensivvårdsavdelningarna, det vill säga i en stressig miljö (Beletsioti-Stika & Scriven, 

2006).   

Att sjuksköterskor som själva röker i mindre utsträckning tänker preventivt, redovisades i en 

nordirländsk studie. Den visade att sjuksköterskor som själva röker är mindre benägna att 

förmedla råd i rökavvänjning åt patienter (McKenna et al. 2001). En kanadensisk studie kom 

fram till liknande resultat (Radsma & Bottorff, 2009). De sjuksköterskor som rökte hade en 

ambivalent syn på sin yrkesroll, vilket påverkade deras interventioner med rökande patienter. 

Båda forskarlagen (McKenna et al., 2001; Radsma & Bottorff, 2009) menade att det behövdes 

åtgärder för att minska rökningen bland sjuksköterskor. Ett gemensamt förslag var att ge 

utbildning i att hantera det egna rökandet, för att sedan bli goda hälsoförmedlare åt patienter. 

En studie som utfördes på Island (Svavarsdóttir & Hallgrímsdóttir, 2008) undersökte 867 

sjuksköterskors kunskaper om rådgivning för rökavvänjning åt patienter och olika hinder för 

relaterade omvårdnadsinterventioner. De flesta arbetade på sjukhus. Studien visade att flera av 

sjuksköterskorna frågade patienterna om deras rökvanor, medan få gick vidare med 

interventioner för att stödja patienterna till rökstopp. Resultaten visade även att om patienten 
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inte hade några rökrelaterade symtom, var det ännu färre som ställde frågor om rökning. De 

sjuksköterskor som själva rökte utgjorde 7,2 procent av antalet deltagare i studien och visade 

sig vara mindre angelägna om att ge rådgivning. Över hälften av deltagarna svarade att de 

aldrig rökt. Men i sin helhet visade resultatet att sjuksköterskor brister i att identifiera rökande 

patienter och avråda dessa från fortsatt rökning.    

En thailändsk studie visade att hälften av sjuksköterskorna frågade varje dag om patienterna 

röker eller inte, men att ännu färre går vidare med interventioner om svaret blir jakande 

(Preechawong, 2007).  Andra orsaker till att sjuksköterskorna inte intervenerade, var 

patientens motivation eller att rådgivning ansågs som irrelevant (ibid.). I den isländska studien 

av Svavarsdóttir och Hallgrímsdóttir (2008) instämde över 80 procent av sjuksköterskorna 

med att det hör till sjuksköterskans uppgift att fråga om patientens rökvanor och ge råd och 

stöd för att få denne att sluta. Lika många av sjuksköterskorna svarade att de ansåg det vara 

lätt att fråga om rökvanor. Men över hälften av sjuksköterskorna i studien svarade att det var 

desto svårare understödja i själva rökavvänjningen. I en internationell studie (Lally et al., 

2008) som genomfördes i sex länder under åren 2004-2005 fick 759 sjuksköterskor inom 

cancervården besvara frågor om sina rökvanor och synen på yrkesrollen. De länder som 

deltog i studien var Kanada, Japan, Korea, Taiwan, Storbritannien och Förenta Staterna. Bara 

4,5 procent av deltagarna var rökare och 23,3 procent hade tidigare rökt. I den internationella 

studien av uppgav 74 procent av sjuksköterskorna att de regelbundet frågade om patienternas 

rökvanor och 50 procent om rökstopp. Endast 23 procent ansåg att detta hörde till 

sjuksköterskans rollfunktion. Resultatet av studien visade att sjuksköterskorna tog 

patienternas rökvanor i beaktande, men få genomförde omvårdnadsinterventioner för 

rökavvänjning eller hjälpte till att skapa rökfria miljöer.    

 

I den thailändska studien uppgav över hälften av sjuksköterskorna att de saknade adekvat 

utbildning för rökavvänjning (Preechawong, 2007).  I den isländska studien svarade en 

fjärdedel av sjuksköterskorna att deras utbildning inte hade förberett dem för detta och 

närmare hälften att de inte sökt förbättra sina kunskaper (Svavarsdóttir & Hallgrímsdóttir, 

2008).  Över en tredjedel uppgav att de var ointresserade av utbildning (ibid.). Lally et al. 

(2008) menade i sin studie att sjuksköterskornas ovilja inte kunde förklaras med deras egen 

rökning, eftersom de var få vid studiens genomförande. Vad som däremot stod klart enligt 

dem, var att många inte såg rökavvänjning som sin uppgift. De efterfrågade mer forskning 

kring avgörande faktorer som påverkade synen på den egna yrkesrollen. Författarna själva 
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menade att detta faktum kunde bero på bristande utbildning i rökavvänjning. En studie som 

ägde rum vid olika vårdinstitutioner i Serbiens huvudstad Belgrad av Merrill et al. (2010), 

visade hög förekomst av rökning bland de 262 sjuksköterskor som deltog i studien. Bland de 

148 antal män som deltog i studien var 52 procent rökare och av de 113 kvinnorna var 

motsvarande siffra 47 procent. Majoriteten av sjuksköterskorna ansåg att det var fel att röka 

inför patienter, men flera svarade att de ändå hade gjort det.  Endast 15 procent av 

sjuksköterskorna svarade att de på regelbunden basis gav rådgivning rörande rökavvänjning 

och 16 procent att de hade fått utbildning i detta vid till exempel konferenser, symposier eller 

under sjuksköterskeutbildningen. Vidare svarade 23 procent av sjuksköterskorna att de ansåg 

sig väl förberedda att ge råd och stöd för rökavvänjning. Men av dem som regelbundet gav 

rådgivning uppgav 69 procent att de inte kände sig väl förberedda till detta.   

Teoretisk referensram 

Som teoretisk bakgrund för studien har metaparadigmet i omvårdnad varit utgångspunkten 

(Fawcett, 2005). Metaparadigm är den bredaste och mest abstrakta delen inom en 

vetenskaplig disciplin. Endast begrepp räcker inte till för att definiera ett område. 

Metaparadigmet beskriver vad som hör till professionen. Det finns till för att professionens 

medlemmar ska kunna tydliggöra ”vilka vi är, vad vi gör och vad vi inte gör” (Fawcett, 2005, 

s.5). Metaparadigmet skapar ett slags enighet och ett mål dit kunskapens användning och 

utveckling ska inriktas (ibid.). Enligt Fawcett (2005) är metaparadigmet för omvårdnad 

uppbyggt av fyra begrepp som definierar disciplinen. Dessa centrala begrepp är människa, 

miljö, hälsa och omvårdnadens åtgärder.  

Metaparadigmet kring begreppet människa handlar enligt Fawcett (2005) om individer. Detta 

innefattar även familjer, kulturer och andra grupptillhörigheter som individen identifierar sig 

med. Det nuvarande metaparadigmet är en modifiering av det ursprungliga som var person. I 

den senaste versionen definieras människa som en deltagare i vården snarare än mottagare av 

den (ibid.). Det andra begreppet miljö berör närstående till människor och omvårdnadens 

fysiska omgivning. Den fysiska miljön innefattar alltifrån privata hem till sjukhus och övriga 

samhället. Det tredje begreppet hälsa handlar om människans levnadsförlopp. Även detta 

paradigm har ursprungligen haft en annan innebörd. Från att ha setts som tillstånd i 

välbefinnande eller sjukdom, fick begreppet hälsa handla om förlopp i livet och döden (ibid.).  

Det fjärde och sista begreppet som bygger upp metaparadigmet är omvårdnadens åtgärder 

och handlingar. Dessa är de handlingar som sjuksköterskan utför åt andra människor och de 
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mål eller resultat som uppstår till följd av dessa. Omvårdnadsåtgärderna kan ses som 

ömsesidiga mellan sjuksköterskan och deltagarna i själva omvårdnaden (ibid.).  

Metabegreppen har använts i studien för den deduktiva analysdelen och i resultatdiskussionen 

för att bilda struktur. 

 

PROBLEMFORMULERING 

Forskningsöversikten visar att det finns kunskap om rökningens risker, orsaker till att 

sjuksköterskor röker, hur rökningen påverkar viljan till att utföra omvårdnad i rökavvänjning 

och prevention och rådgivning. Däremot har studier visat att det finns ett utbildningsbehov 

bland sjuksköterskorna rörande omvårdnadsinterventioner inom rökavvänjning bland 

patienter. Det saknas kunskap kring vilket stöd utbildning ger i sjuksköterskans 

omvårdnadsarbete i rökavvänjning.  

 

SYFTE 

Studiens syfte var att belysa sjuksköterskans utbildning i rökavvänjning och på vilket sätt 

utbildningen stödjer sjuksköterskans omvårdnadsinterventioner inom rökavvänjning.  

 

Beskrivning av begrepp 

Rökavvänjning: I denna studie kommer Post och Gilljams (2003) definition att användas. 

Enligt dem handlar rökavvänjning om att på bästa sätt i omvårdnaden ge stöd åt en patient 

som vill sluta röka. Vidare menar de att rökavvänjning ska ingå i behandlingen för varje 

rökande patient. Definitionen är enligt svenskt perspektiv men gäller även i denna studie för 

det internationella perspektivet (ibid.). En modell som används vid för att ge stöd åt patienter i 

rökavvänjning är ”5 A:s” (på engelska ask, advice, asses, assist and arrange). Denna modell 

har tagits fram av WHO och utgör rekommendationer för hur arbetet i att bäst stödja patienter 

till rökstopp ska se ut inom hälso- och sjukvården (World Health Organization [WHO], 2001). 

Modellen är tänkt att kunna användas av all hälso- och sjukvårdspersonal i rökavvänjning 

inom ramen för det dagliga arbetet. De ”5 A:s”står för att man frågar om patientens rökvanor, 

dokumentering, ge rådgivning i rökstopp och förbereda patienten för detta, stödja patienten i 

rökavvänjningen med farmakologiska hjälpmedel, information och vid behov erbjuda 
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specialisthjälp och om möjligt arrangera uppföljande samtal (ibid.). Den svenska 

motsvarigheten är de ”5 F:n”, det vill säga Fråga, Förstå, Förbered, Fokusera och Följ upp 

(Post & Gilljam, 2003). 

 

Utbildning: i denna studie avses med utbildning den grundutbildning en legitimerad 

sjuksköterska fått för att utöva sin profession, liksom de eventuella fortbildningar som vid 

vissa situationer ges allteftersom behov uppstår.  
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METOD 

Design 

Denna studie har genomförts som en forskningsöversikt (Friberg, 2006).  

Urval 

Utifrån studiens syfte valdes tretton vetenskapliga artiklar ut. Inklusionskriterierna var att de 

skulle vara skrivna på engelska och publicerade mellan åren 2000-2012. De skulle ha 

genomgått peer-review och ha en tydlig metodbeskrivning (Friberg, 2006). Artiklar som inte 

fanns fritt tillgängliga exkluderades. Varför enbart artiklar skrivna på engelska inkluderades, 

var för att forskning på internationell nivå skulle analyseras. Anledningen till att svensk 

forskning inte togs med, var för att det forskats mer inom området på internationell nivå. 

Datainsamlingsmetod 

Informationssökningarna genomfördes på Karolinska Institutets bibliotek under september 

månad år 2012. En första sökning gjordes den sjätte september. Kompletterande manuell 

sökning i två originalarbeten ägde rum den tionde september.  

 

Sökningarna gjordes i databaserna CINAHL, Pubmed och Medline, alla med full text och 

avgränsning till åren 2000-2012. De sökord som användes var ”nurses education”, ”nurses 

training”, ”smoking cessation”, ”tobacco” och ”intervention”. Söktekniken har varit booelsk 

(Friberg, 2006).   

 

Efter användning av sökord skedde den vidare sökprocessen i tre steg. Artikelns relevans 

avgjordes först via titel och ämnesord. Därefter lästes abstrakten igenom och om den hade 

relevans för studiens syfte lästes artikeln igenom som helhet. I den händelse att ett abstrakt 

inte fanns, ägde läsning av artikeln i sin helhet rum direkt (Friberg, 2006). Under hela 

processen gjordes jämförelser mellan text och studiens syfte. I den händelse att artiklarna inte 

hade genomgått peer-review, etisk granskning, blivit publicerade mellan åren 2000-2012 eller 

varit skrivna på engelska har de exkluderats och inte tagits upp för vidare urvalsprocedur. 

Hela sökvägen och dess resultat sammanfattades i en överskådlig tabell (Tabell 1). 

 

 

 



11 
 

 

Tabell 1. Databassökning den 2012-09-07; de manuella sökningarna den 2012-09-10 

Databas 

 

Sökord Träffar Urval 

efter 

titel 

och 

ämne

sord 

Urval 

efter 

abstrakt 

Urval efter 

genomläsning 

Valda 

till 

analys 

CINAHL Nurses education 

AND smoking 

cessation 

25 1 1 1 1 

 Nurses AND  

education AND  

smoking cessation 

200 29 7 6 4 
1
 

 Nurses AND 

training AND 

smoking AND  

intervention  

27 3 3 1 1 

 Nurses AND 

education AND 

tobacco  

128 3 1 1 1 

 Nursing students 

AND education 

AND smoking  

cessation 

31 2 1 1 1 

PUBMED Nurses AND  

education AND 

smoking AND 

cessation 

276 11 8 5 5  

 Nurses AND 

training AND 

smoking cessation 

307 6 4 0 0 

MEDLINE Nurses AND 

education AND 

smoking AND 

cessation  

300 5 2 3 0 

Subtotalt  1294 60 27 18 13 

Manuellt Referenser i 

artiklarna 

2 2 2 2 2 
2
 

Totalt  1296 62 29 20 15 

                                                           
1
 I valideringsprocessen exkluderades tre artiklar. En då syfte inte kunde klargöras. Två visade sig vara 

litteraturstudier. I analysen valdes ytterligare en artikel bort då innehållet inte var tillämpbart. 
2
 Artiklar som hämtades manuellt via referenser var Bryant (2008) och Kelley et al. (2006). 

Det slutliga urvalet av arbeten till analysen blev 13 originalartiklar. 
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Valideringen av data  

Valideringen av data skedde i två steg. Först lästes originalarbetena igenom i sin helhet och 

strukturerades i en matris enligt Friberg (2006), med fokus på problem, syfte, metod, resultat 

och diskussion. Detta gjordes för att få en mer översiktlig bild av samlade data (Bilaga I). 

Därefter ägde rankning av artiklarnas vetenskapliga värde rum enligt Willman, Stoltz och 

Bahtsevani (2006). Rankningen skedde med mallar för granskning av kvantitativa och 

kvalitativa (ibid.). En viss modifiering gjordes av mallen för kvantitativa studier. 

Parametrarna för blindning togs bort eftersom dessa inte var aktuella. Därefter poängsattes 

artiklarna efter de kriterier som de uppfyllde enligt tabellerna och de samlade poängen 

omvandlades till procent (ibid.). En kvantitativ studie kunde få maximalt 20 poäng och en 

kvalitativ 16 poäng. För att en studie skulle få låg validitet drogs gränsen vid 50 procent, 

gränsen för medelhög vid 80 procent och hög validitet låg från 80 procent och uppåt. Efter 

validering hamnade fem artiklar i kategorin hög nivå och validerades som högt vetenskapligt 

bevisvärde. Elva artiklar validerades av medelhög nivå. Ingen hamnade i kategorin låg nivå 

(Bilaga I). 

Dataanalys  

Analysen av data har gjorts med hjälp av omvårdnadens metabegrepp (Fawcett, 2005) för att 

skapa distinktion mellan området omvårdnad och området folkhälsa, samt med stöd av 

modifierad deduktiv innehållsanalys enligt Malterud (2009). Metabegreppen blev till 

stödbegrepp för analysen som skedde i fyra steg: 

1) Insamlade data från originalartiklarna lästes igenom i sin helhet med fokus på metod-, 

resultat- och diskussionsdelarna.  

2) En analysmatris med underlag för varje metabegrepp (människa, miljö, hälsa och 

omvårdnadens åtgärder och handlingar) konstruerades (Bilaga II). Matrisen fick tre kolumner 

för varje syftesbegrepp som var utbildning, stöd och omvårdnadsinterventioner. Vidare lades 

fem kolumner till för artikelnummer, meningsenheter inom utbildning, kategorier inom stöd, 

teman inom stöd och meningsenheter inom omvårdnadsinterventioner.  

3) En systematisk granskning av studiernas metod, resultat- och diskussionsdelar 

genomfördes. En deduktiv innehållsanalys av varje studie för sig ägde rum där de delar i dem 

som ansågs stå i samklang med metabegrepp och syftesbegreppen utbildning och 

omvårdnadsinterventioner ströks under med olika färger.   

4) I nästa steg fördes de färgmarkerade delarna in i analysmatrisen för varje metabegrepp och 

under . syftesbegreppen utbildning och omvårdnadsinterventioner där de blev meningsenheter 
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(Bilaga II). Utifrån meningsenheterna inom utbildning analyserades nya meningsenheter fram 

till syftesbegreppet stöd. Varje studie analyserades för sig. Därefter ägde en induktiv analys 

gällande syftesbegreppet stöd rum, då meningsenheterna bildade kategorier och av 

kategorierna bildades övergripande teman, i relation till meningsenheterna inom begreppet 

omvårdnadsinterventioner.   

 

Analysen av de femton originalartiklarna resulterade i kategorier vilka sammanfattades till 

övergripande teman (Tabell 2) vilka presenteras i form av det stöd som utbildning kan ge 

sjuksköterskan för att utföra omvårdnadsinterventioner inom rökavvänjning. 

Tabell 2. Analysfynden med tillhörande teman och kategorier 

 

ETISKA ASPEKTER 

Denna studie genomfördes i enlighet med Vetenskapsrådets regler och riktlinjer för god 

forskningssed från år 2011. Andra forskares resultat behandlades med respekt och 

förvanskades inte (Vetenskapsrådet, 2011). Eftersom artiklarna är skrivna på ett främmande 

språk, fanns risk för misstolkningar. Detta togs i beaktande genom att vid behov även inom 

parantes skriva ut det engelska begreppet för läsarens egen tolkning.   

 

 

 

Kategori Tema 

 Motivation och förberedelse 

 Att se till patienten 

Utbildning som stöd till att känna till sin 

egen roll och människosyn 

 Att stödja och motivera patienten 

 Skapa goda relationer till patienten 

Utbildning som stöd till att skapa hjälpande 

relationer 

 Motivera och inge självförtroende 

 Planering, målsättning och 

uppföljning 

Utbildning som stöd till att uppmuntra och 

behandla 

 

 Kunskaper och självförtroende i 

omvårdnadsinterventioner 

 Avsaknad av teori och praktik i 

omvårdnadsinterventioner 

 Teori och praktik i 

omvårdnadsinterventioner 

Utbildning som stöd till förmåga och 

självkänsla att utföra omvårdnad 

 

 

Totalt: 9 Totalt: 4 
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RESULTAT 

Resultatet av analysen av de tretton originalartiklarna presenteras där teman utgör 

mellanrubriker med tillhörande kategorier som underrubriker.   

 

Utbildning som stöd till att känna till sin egen roll och människosyn 

 

Motivation och förberedelse 

Utbildningen i den studie som gjordes av Barta och Stacy (2005) hade Banduras teori om 

självförtroende som referensram. Detta hade den eftersom studiens syfte var att testa om ett 

förbättrat självförtroende hos sjuksköterskorna påverkade deras omvårdnadsinterventioner i 

rökavvänjning. Efter utbildningen började sjuksköterskorna utföra mer avancerad och 

ömsesidig rådgivning åt patienterna. Men de behövde tid på sig att öva upp sin förmåga. I 

studien av Sheffer, Barone och Anders (2011) lades också fokus på självförtroende, men även 

vid motivation och förberedelse. Detta ledde till att sjuksköterskorna fick en annan syn på 

vikten av att ge rådgivning i rökavvänjning och effekten av denna. De blev också mer 

motiverade till att utföra omvårdnadsinterventioner i rökavvänjning. Sjuksköterskorna i 

Gordon och Mahabee-Gittens (2011) studie kan uppvisade en liknande förändring i synsätt 

efter att ha genomgått en webbaserad utbildning i rökrådgivning. I den ingick bland annat 

moment där de fick lära sig kommunikations- och motivationstekniker, för att minska 

motståndet till rökstopp hos föräldrar till patienterna. Efter utbildningen uppgav 

sjuksköterskorna att deras inställning till att ge rådgivning i rökavvänjning åt patienternas 

föräldrar förändrats. Även i studien av Kerr et al. (2011) kom fram att sjuksköterskorna fick 

en högre motivation i att utföra omvårdnadsåtgärder i rökavvänjning. Under utbildningen 

ingick tid till egen reflektion och utvärdering av den egna yrkesrollen. Detta resulterade i att 

sjuksköterskornas inställning både till patienterna och till omvårdnadsinterventionerna 

förändrades. Tidigare hade de ansett att det endast var till besvär att börja samtala om 

rökstopp med patienterna. 

 

Att se till patienten 

Den utbildning som sjuksköterskorna fick i interventionsgruppen i studien redovisad av 

Borrelli et al. (2005) innehöll mentala och motiverande inslag. De fick lära sig att ta reda på 

patientens egna föreställningar kring rökning och övertyga denne till att sluta. Ett viktigt 
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inslag i utbildningen var att sjuksköterskorna blev instruerade i att göra hembesök och ringa 

upp patienterna för samtal och utvärdering. Detta kunde sägas ha haft effekt, eftersom flera 

patienter slutade röka eller gjorde försök till detta.  Gordon och Mahabee-Gittens (2011) 

beskrev hur en del av den framtagna utbildningen syftade till att förbättra sjuksköterskornas 

kommunikationsförmåga och att kunna föra motiverande samtal. Resultatet efter utbildningen 

visade som redan nämnts att deras inställning till att ta upp frågan om rökstopp med 

patienternas föräldrar förändrades. En liknande förändring i synsättet på att ge rådgivning i 

rökavvänjning åt patienter redovisades av Kerr et al. (2011). Efter utbildningen fick 

sjuksköterskorna en annan inställning till patienterna och de omvårdnadsinterventioner i 

rökavvänjning som de utförde, i stället för att känna att rådgivning endast var till besvär. Detta 

styrks även av Borrelli, Lee och Novak (2008) som undersökte hur sjuksköterskornas 

utbildning i motiverande samtalstekniker och ”5 A:s” hade påverkat deras inställningar till 

rådgivning i rökavvänjning. Det visade sig att sjuksköterskorna hade blivit mer optimistiska 

till patienternas egen motivation att sluta röka och började tro på dem. En liknande förändring 

beskrivs hos sjuksköterskorna i Barta och Stacys (2005) studie, då dessa blev mer involverade 

än tidigare i patienternas rökavvänjning.  

 

Utbildnings som stöd till att skapa hjälpande relationer 

 

Att stödja och motivera patienten 

Borrelli et al. (2005) syftade i sin studie till att införliva utbildning i rökavvänjning åt 

sjuksköterskor inom hemsjukvården, för att hjälpa patienter som inte hade tillgång till 

professionellt stöd. Sjuksköterskorna i interventionsgruppen fick lära sig motiverande 

strategier och vikten av att som en del i metoderna besöka och ringa upp patienterna. Detta 

resulterade som tidigare nämnts i att fler patienter slutade röka eller gjorde försök till 

rökstopp. Den uppföljande studien av Borrelli, Lee och Novak (2008) redovisade att den tid 

som sjuksköterskorna ägnade åt rådgivning med patienterna, ökade från <5 minuter till mellan 

10 och 30 minuter efter utbildningen. Men det var interventionsgruppen som genomförde mer 

hembesök och telefonsamtal som uppnådde bäst resultat hos patienterna (Borrelli et al., 2005). 

Detta kan jämföras med Kerr et al. (2011) där det konstaterades att sjuksköterskorna kände att 

de lättare kunde föra samtal om rökavvänjning med patienterna, efter att ha utbildats i 

motivationsteknik. I Bryants (2008) studie där utbildningen i rökavvänjning utformats enligt 

omvårdnadsprocessens steg med bedömning, diagnos, planering, implementering, utvärdering 
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och dokumentation, fick sjuksköterskorna utbildning i att ordna uppföljningssamtal åt 

patienterna hos primärvården inom de närmaste två veckorna efter rådgivningen. Efter 

utbildningen uppgav sjuksköterskorna att de kunde ge bättre stöd åt patienter att sluta röka. 

Även Barta och Stacy (2005) redovisade att sjuksköterskorna gav mer stöd åt patienterna i 

rökavvänjningsprocessen, efter att ha fått utbildning i kombination av att förbättra det egna 

självförtroendet och ”5 A:s”.  

 

Skapa goda relationer till patienten 

I studien av Kerr et al. (2011) fick sjuksköterskorna utbildning i hur mentalt stöd skulle ges åt 

patienterna i rökavvänjningen och hur de skulle tala om för patienterna var det fanns 

specialisthjälp. Att sjuksköterskorna kunde ge information åt patienterna, ökade deras 

självförtroende i att ge rådgivning i rökavvänjning. Sjuksköterskorna i studien av Matten et al. 

(2011), fick lära sig olika metoder för rökavvänjning och andra stöd och resurser som kan 

erbjudas åt patienter (outpatient). Resultatet blev att sjuksköterskorna fick färdigheter i 

rådgivning och att de gav stöd åt patienter i större utsträckning än tidigare i att sluta röka.  I 

Barta och Stacys (2005) studie delade sjuksköterskorna ut skriftlig information åt patienterna. 

Liknande fick sjuksköterskorna lära sig i Bryants (2008) studie när de delade ut 

telefonnummer åt patienten, att användas om denne behövde komma i kontakt med vården. 

Sjuksköterskorna fick också meddela ansvarig läkare att patienten ville sluta röka. De fick 

också lära sig att ordna uppföljningssamtal hos primärvården inom de närmaste två veckorna 

efter rådgivningen. I studien av Borrelli et al. (2005) lades stor vikt vid mentalt och socialt 

stöd i utbildningen och att sjuksköterskorna genomförde uppföljande hembesök och 

telefonsamtal under patientens rökavvänjning.  

 

Utbildning som stöd till att uppmuntra och behandla 

 

Motivera och inge självförtroende 

Matten et al. (2011) lät genomföra en studie där sjuksköterskorna fick lära sig att hantera 

behandlingsmodellen ”5 A:s” i att stödja patienter som vill sluta röka. Efter utbildningen fick 

sjuksköterskorna höjda kunskapsnivåer inom modellens alla delar. Sjuksköterskorna kände 

själva att de fick bättre färdigheter och började ge rådgivning i rökavvänjning åt patienterna i 

större omfattning än tidigare. Kunskapsnivåerna förbättrades under ett helt år (ibid.). Däremot 

gick inte lika tydliga förändringar i omvårdnadsinterventionerna att urskilja i studien av Kerr 



17 
 

et al. (2011). Sjuksköterskorna fick förvisso en annan och mer positiv inställning till 

rökavvänjning, förutom bättre färdigheter i motiverande samtalsteknik. Men det gick inte att 

urskilja några förbättringar i själva omvårdnaden.  

I den studie som gjordes av Barta och Stacy (2005) med syfte att undersöka hur förbättring av 

sjuksköterskornas självförtroende påverkade interventioner i rökavvänjning, fick dessa också 

utbildning i behandlingsmodellen ”5 A:s”. Efter utbildningen utförde de fler olika former av 

omvårdnadsinterventioner i rökavvänjning, istället för att kort fråga om patientens rökvanor 

men inte gå vidare med avvänjning. Variabeln för ”Frågar om patienter röker” förändrades 

inte signifikant under studiens gång men interventionerna i rådgivning blev fler. Av detta drog 

forskarna slutsatsen att sjuksköterskorna tog sig mer tid till dessa åtgärder, än den enbart den 

mindre tidskrävande som består i att fråga.  Modellen ingick dock inte i studien av Borrelli et 

al. (2005), utan lade betoning på motiverande strategier och att ge mentalt stöd åt patienterna 

vilka också hade effekt på patienternas rökvanor. Men forskarlaget menade att det var de 

uppföljande besöken och telefonkontakten med patienterna, som hade åstadkommit det goda 

resultatet i rökavvänjningen. Men i den uppföljande studien av Borrelli, Lee och Novak 

(2008), undersöktes alla sjuksköterskorna som hade ingått i den tidigare studien. 

Sjuksköterskorna i kontrollgruppen hade enbart utbildats i ”5 A:s”, men inte utfört lika 

många hembesök. Men i det stora hela visade sjuksköterskorna en större vilja att tala om 

rökstopp med patienter oavsett deras hälsostatus och motivation till att sluta. Liknande resultat 

visade i Gordon och Mahabee-Gitten (2011) i en studie,  det vill säga att sjuksköterskorna fick 

ett bättre självförtroende i att ge rådgivning och där också ”5 A:s” ingick i utbildningspaketet.  

 

Planering, målsättning och uppföljning 

I Bryants (2008) studie redovisades att det ingick i utbildningen att planera för 

rökavvänjningen åt patienten. Efter utbildningen uppgav sjuksköterskorna, att de kände att de 

kunde stödja patienterna bättre. Även i studien av Borrelli et al. (2005) kom fram att 

sjuksköterskorna fick lära sig att sätta upp mål tillsammans med patienten inför 

rökavvänjningen och genomföra uppföljande hembesök och telefonsamtal. Som ovan nämnts 

hade dessa sjuksköterskor fler patienter som slutade röka eller gjorde försök till detta. 

Modellen ”5 A:s” som utgör riktlinjer för planering av en patients rökavvänjningsprocess 

ingick i deras utbildning. Modellen ingick också i studierna av Barta och Stacy (2005), 

Borrelli et al. (2008) och Gordon och Mahabee-Gittens (2011). I alla dessa studier fick 
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sjuksköterkorna lära sig att ge rådgivning i rökavvänjning inom ramen för modellen ”5 A:s” 

med god påverkan.   

 

Utbildning som stöd till förmåga och självkänsla att utföra omvårdnad 

 

Kunskaper och självförtroende i omvårdnadsinterventioner 

Kelley, Heath och Crowell (2006) utförde en studie vid ett universitetscollege i Georgtown, 

USA. Syftet var att utvärdera en sex timmar lång utbildning i rökavvänjning för blivande 

specialistsjuksköterskor inom akut-, intensiv- och förlossningsvård. Förutom den teorietiska 

utbildningen, fick studenterna även öva sig i att genomföra omvårdnadsinterventioner för 

rökavvänjning genom rollspel. Studenternas självförtroende ökade, liksom kunskaperna i 

rådgivning i rökavvänjning. Studien av Borrelli, Lee och Novak (2008) redovisade liknande 

resultat då sjuksköterskorna uppgav att de kände bättre självförtroende i att ge rådgivning i 

rökavvänjning och insåg även värdet i att göra detta för patienterna. Även i studien av Gordon 

och Mahabee-Gittens (2011) rapporterade sjuksköterskorna inte bara förbättrade kunskaper i 

rådgivning utan även ett större självförtroende i att kunna göra detta. Preechawong, 

Vathesathogkit och Suwanratsamee (2011) hade som syfte med sin intervention att undersöka 

vilken inverkan utbildning i rökavvänjning hade på sjuksköterskornas självförtroende. Någon 

tydlig förbättring kunde inte urskiljas förrän efter sex månader, då sjuksköterskorna började 

rapportera betydligt högre nivåer av självförtroende. Detta kunde förklaras med att de 

behövde tid på sig att utveckla en färdighet och tilltro till den egna förmågan att ge råd och 

stöd i rökavvänjning.  

 

Teori och praktik i omvårdnadsinterventioner 

En studie av Lenz (2009) hade till syfte att avgöra huruvida sjuksköterskestudenter i 

Minnesota fick tillräckligt med undervisning i rökrelaterade sjukdomar. Studien visade att 

studenterna vid de sjuksköterskeutbildningar som hade bra teori och praktik uppvisade högre 

nivåer av kunskap och självförtroende i att utföra omvårdnadsinterventioner för 

rökavvänjning. Att god teori och praktik verkar förhöjande på självförtroendet visades även 

av Kelley, Heath och Crowell (2006), när studenterna fick ta del av teori och praktik i form av 

rollspel. I studien av Matten et al. (2011) ingick både teori och rollspel. Resultaten för 

sjuksköterskorna som deltog i studien visade höjda kunskapsnivåer inom alla delarna för 
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modellen ”5 A:s”. Nivåerna förbättrades kontinuerligt under ett helt år. Liknande mönster 

kunde urskiljas i studien av Preechawong, Vathesathogkit och Suwanratsamee (2011) 

sjuksköterskorna fick teoretisk utbildning och därefter övade upp sin förmåga i att ge 

rådgivning i rökavvänjning under arbetstid.  

 

Avsaknad av teori och praktik i omvårdnadsinterventioner 

En studie som utfördes i Asien (Sarna et al., 2006) hade som syfte att beskriva och jämföra 

innehållet av tobaksundervisning vid olika sjuksköterskeprogram i Kina, Korea, Japan och 

Filippinerna. Det övergripande resultatet visade att rökningens hälsorisker togs upp i större 

utsträckning än omvårdnadsinterventioner för rökavvänjning. Endast 11 procent av 

sjuksköterskestudenterna hade tillfällen för klinisk träning med handledare och patienter. 

Undersökningen visade enligt forskarna att efterföljande generation sjuksköterskor i denna del 

av Asien inte är väl förberedd att hjälpa patienter att sluta röka. Detta grundas på antagandet 

att utbildningarna förvisso tog upp risker med rökning men inte hur omvårdnadsinterventioner 

för rökavvänjning ska utföras.  I en annan studie som genomfördes av Price et al. (2008) 

bedömdes blivande psykiatrisjuksköterskors utbildning i rökavvänjning. I resultatet framkom 

att utbildningarna innehöll flera brister rörande ämnen i tobak och rökavvänjning, främst inom 

det kliniska området och att detta kunde begränsa studenternas möjligheter till att utveckla 

sina kliniska färdigheter och självförtroende. Den utbildning som gavs var till större delen 

teoretisk, men fick inte mycket tidsutrymme.  
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DISKUSSION 

Studiens syfte var att belysa sjuksköterskans utbildning i rökavvänjning och på vilket sätt 

utbildningen stödjer sjuksköterskans omvårdnadsinterventioner inom rökavvänjning. 

 

Bedömningen är att syftet har uppnåtts vilket stöds av diskussionen nedan. 

 

Metoddiskussion 

 

Datainsamling 

En svaghet i studien var eventuellt de sökord som användes. De valdes utifrån syftet men kan 

ända ha påverkat träffsäkerheten i sökningarna, då de vid ett flertal tillfällen resulterade i ett 

hundratal originalarbeten där merparten fick exkluderas redan vid första urvalet. Detta kan ha 

berott på att sökorden i syftet kan ha tolkats som folkhälsovetenskap vid sökningarna, vilket 

har tagits hänsyn till under fortsatt bearbetning av data. En annan svaghet med forskningsdata 

kan vara att endast ett av de tretton originalarbetena, hade kvalitativ ansats med 

forskningsdata från intervjuer. Detta kan ha lett till att resultaten inte nått syftets djupare 

innebörd. En ytterligare svaghet med forskningsdata är deras aktuella forskningsvärde 

eftersom sökningarna avgränsades till åren 2000-2012, i hänseende att exempelvis 

utbildningsplaner kan ha ändrats under tiden. Sökningen efter forskningsdata är grundligt 

utförd. Artiklarna är publicerade i internationellt erkända tidskrifter med peer-review (Bilaga 

I).  

 

En styrka med valideringen och rankningen av originalarbetena var att de skedde med matris 

och granskningsmallar framtagna för evidensbaserad kunskap. Dessa var anpassade beroende 

på om det var en studie med kvantitativ eller kvalitativ ansats som granskades. Vidare tog 

granskningsmallarna i beaktade om studierna hade randomiserats, gjorts av flera forskare med 

spridning till olika forskningscentra, tydlig metodbeskrivning och etiska aspekter. Inget av 

originalarbetena fick låg validitet. Användningen av granskningsmallarna från Willman, 

Stoltz och Bahtsevani (2006) kan anses ha utgjort en styrka för att säkra den vetenskapliga 

kvalitén på originalarbetena. Ytterligare en styrka var att artiklar publicerade i internationella 

tidsskrifter användes. Detta för att endast internationell forskning skulle analyseras, eftersom 

det forskats mer kring området för studien på denna nivå än den svenska.  
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Dataanalys  

En svaghet i dataanalysen kan vara den starka fokuseringen på begreppet stöd, vilket dock var 

ett centralt begrepp i syftet. En fördjupning inom utbildningarna och 

omvårdnadsinterventionerna hade varit att föredra, för att undvika viss ytlighet i förhållande 

till essensen i syftet. Användandet av omvårdnadens metabegrepp (Fawcett, 2005) kan ha 

bidragit till ytligheten eftersom begreppsdefinitionerna kan ses som pragmatiska. Det är också 

en del av den kritik som genom åren riktats mot teorin av bland annat av Morse (1996, citerad 

i Fawcett, 2005) som ansåg att Fawcetts modell är opassande och restriktiv men gav aldrig 

någon närmare förklaring till detta. Annan kritik som riktats mot Fawcetts modell handlar dels 

om huruvida metaparadigm alls behövs och hur många begrepp som ska ingå eller inte i detta 

samt begreppen lämplighet. Cody (1996, citerad i Fawcett, 2005) menade att det inte är 

möjligt att ha metaparadigm som är grundat på begrepp som används inom många andra 

discipliner. En annan kritiker, Leininger (1991, citerad i Fawcett, 2005), ifrågasatte 

metaparadigmet miljö. Hon menade att miljö förvisso är av betydelse för omvårdnaden men 

det inte är ett unikt begrepp, för just omvårdnad. Leininger uttryckte samma åsikt om 

begreppet hälsa, att det inte är ett unikt begrepp utan används även inom andra discipliner 

som studerar hälsa. Cody (1996, citerad i Fawcett, 2005) tyckte att metaparadigm inte alls 

behövdes. Kim (2000b, citerad i Fawcett, 2005) stödde däremot användandet av 

metaparadigm för att definiera omvårdnad som disciplin. Metaparadigm behövs som 

riktmärke för forskning och utveckling av omvårdnad. Vidare betonade hon att omvårdnadens 

metaparadigm är ett sätt för disciplinen att beskriva och offentliggöra sig.  

 

En ytterligare svaghet i analysen kan ha varit den parallella hanteringen av de deduktiva och 

induktiva metoderna och kan även ha utgjort en svaghet i tydliggörandet av analysen. Denna 

studie har ägt rum ur ett internationellt perspektiv. Användandet av svensk forskning och 

begrepp har undvikits med undantag av definitionen för rökavvänjning som hämtades från 

Post och Gilljam (2003). Användandet av svensk definition kan utgöra en svaghet eftersom 

rökavvänjning kan definieras annorlunda internationellt. Ett exempel är den inom 

rökavvänjning centrala modellen”5 A:s” som används i internationella sammanhang. Den 

svenska motsvarigheten är de ”5 F:n”. Användandet av den internationella modellen och hur 

den med tillhörande begrepp definieras i riktlinjer, kan skilja sig från svenska förhållanden.  
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En annan svaghet är att vissa engelska begrepp, som till exempel self-efficiacy har varit 

svårtolkade. Till det sistnämnda finns ingen lämplig svensk översättning. De närmaste som 

gått att finna har varit ”självförtroende” och ”självkänsla”.  

 

En styrka i analysen var att insamlade forskningsdata deducerades med Fawcetts (2005) 

metabegrepp, vilket lyfte fram omvårdnaden. Detta gjordes även för att undvika att studien 

skulle bli av folkhälsovetenskaplig karaktär. Detta är även ett av huvudsyftena med 

användandet av metaparadigmet enligt Kim (2000b, citerad i Fawcett, 2005), att det ska 

fungera som riktmärke för forskningen och definiera omvårdnad som disciplin. Analysens 

systematik var rigorös och genomfördes med stor noggrannhet i en för syftet framtagen 

analysmatris, där både den deduktiva och induktiva analysen får plats (Bilaga II). 

Analysmatrisen bidrog också till analysens struktur. Detta underlättade hanteringen av 

forskningsdata och att fokus sattes på de för syftet väsentligaste delarna. Att analysen 

genomfördes av en enda person kan också ses som en styrka. De tolkningar som gjorts under 

dess gång har endast varit uppsatsförfattarens egna. Att analysen har gjorts med en utifrån 

syftet konstruerad analysmatris (ibid.) för att skapa systematik, noggrannhet och struktur ger 

analysen hög trovärdighet.  

 

Då redovisningen av datainsamlingsproceduren stöds av stor tillförlitlighet och dataanalysen 

av hög grad av trovärdighet, bedöms studien i sig vara trovärdig. Tillämpningen av studien är 

avgränsad, dock är den ett gott exempel inom det aktuella kunskapsområdet.  
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Resultatdiskussion 

Resultatdiskussionen har genomförts utifrån metabegreppen och analysfynden.   

 

Tabell 3. Förklarande metabegrepp för omvårdnad (Fawcett 2005) sammanförda 

kategorier och teman från analysen. 

Explanans – det förklarande                      Explanandum – det som skall förklaras 

Metabegrepp Kategori Tema 

Människa 

 

Motivation och förberedelse 

 

Att se till patienten 

Utbildning som stöd till att 

känna till sin egen roll och 

människosyn 

Miljö 

 

 

Att stödja och motivera 

patienten 

 

Skapa goda relationer till 

patienten 

Utbildnings som stöd till att 

skapa hjälpande relationer 

 

 

 

Hälsa 

 

Motivera och inge 

självförtroende 

 

Planering, målsättning och 

uppföljning 

Utbildning som stöd till att 

uppmuntra och behandla 

Omvårdnadens åtgärder och 

handlingar 

 

Kunskaper och självförtroende 

i omvårdnadsinterventioner 

 

Avsaknad av teori och praktik i 

omvårdnadsinterventioner 

 

Teori och praktik i 

omvårdnadsinterventioner 

Utbildning som stöd till 

förmåga och självkänsla att 

utföra omvårdnad 

 

Totalt: 4 Totalt: 9 Totalt: 4 
 

Människa  

Med metabegreppet människa förklaras analysfynden i temat utbildning som stöd till att 

känna till sin egen roll och människosyn. Enligt Fawcett (2005) är patienten en deltagare i 

själva vårdandet snarare än en mottagare. Vidare menar Fawcett (ibid.) att människan ingår i 

ett socialt sammanhang, detta stödjer analysfyndet motivation och förberedelse där 

sjuksköterskorna fick en annan syn på den egna yrkesrollen. Sjuksköterskan kan ses som en 

deltagare i ett socialt sammanhang istället för givare. Detta stödjer även analysfyndet att se till 

patienten där sjuksköterskorna fick en annan syn på de patienter som de skulle stödja i 

rökavvänjningen. Det nya synsättet kan ha berott på att sjuksköterskorna började se 

patienterna som deltagare i sin egen behandling. Detta kan stödjas med en studie av 

Hinnerson och Wijk (2008) som redovisade att nyutexaminerade sjuksköterskor inom barn 

och ungdomssjukvården fick nya insikter i sin hjälpande roll efter att ha genomgått en 

introduktionsutbildning. De blev varse vikten av att förstå de enskilda familjernas behov och 
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ansvaret att hjälpa andra människor till hälsa. De fick nya kunskaper som gjorde det möjligt 

för dem att kunna reflektera på ett nytt sätt. 

Vidare menar Fawcett (2005) att patienten identifierar sig med olika grupper av människor av 

betydelse för denne. Detta kan vara alltifrån en familj till en hel kultur som denne känner 

tillhörighet med, vilket också kan förklara båda analysfynden motivation och förberedelse och 

att se till patienten. En viktig grupp för en patient är de facto sjuksköterskorna som denne 

behöver. Likväl är patienterna en viktig grupp för sjuksköterskan som består av olika 

individer som behöver henne. Att både sjuksköterskorna och patienterna blev mer aktiva i 

själva rökavvänjningen kan förklaras med att de kände en slags samhörighet ur denna 

synvinkel. Martinsen (i Alvsvåg, 2010) menar i stil med Fawcett att människan inte kan slitas 

ur sitt sociala sammanhang. En sjuksköterska ingår som tidigare nämnt i en slags social 

gemenskap och utbildning kan tydliggöra vilken roll han eller hon spelar och vilka de 

människor hon vårdar är. Detta kan ytterligare förklara de båda analysfynden och hur 

utbildningen kan sägas ha gett sjuksköterskorna en annan syn på sin egen roll i denna sociala 

gemenskap. Detta kan även belysas med en studie av Hardy (2012), då sjuksköterskorna blev 

mer motiverade i att utföra kontroller som en del av den egna rollen. Efter utbildningen hade 

de färre missuppfattningar kring psykiska sjukdomar och hälsa. Liknande resultat framkom i 

en studie av Young, Stuenkel och Bawel-Brinkley (2008) då nyutexaminerade 

sjuksköterskestudenter fick genomgå ett orienteringsprogram på sjukhuset för att lära känna 

sin nya roll som legitimerad sjuksköterska. Detta underlättade för deras fortsatta arbete inom 

vården.  

 

Miljö 

Med metabegreppet miljö förklaras analysfynden inom temat utbildning som stöd i att skapa 

hjälpande relationer. Miljö är enligt (Fawcett, 2005) omvårdnadens fysiska omgivning som 

kan vara alltifrån privata hem till sjukhus och övriga samhället. Detta förklarar båda 

analysfynden att stödja och motivera patienten och skapa goda relationer till patienten där 

sjuksköterskorna lärde sig att motivera patienten till rökstopp men även hur denne kan få 

fortsatt stöd från andra delar i samhället. Än tydligare blir vikten av utbildning i detta då man 

tar del av Rays (i Coffman, 2010) definition av miljö, hon menar att den även består av ett 

byråkratisk (bureaucracy) komplex som påverkar utövandet av omvårdnad vilket kan ge 

ytterligare förklaring åt analysfyndet skapa goda relationer åt patienten. Utbildningen kan 



25 
 

sägas ha skänkt sjuksköterskorna kunskaper i hur patienten kan ledas genom vårdandets miljö 

som kan vara helt obekant för denne. 

Analysfynden kan vidareförklaras med en studie av Olsson et al. (2012) som menar att vården 

består av en inre (inpatient) och en yttre (outpatient) del. Detta kan även återfinnas i Fawcetts 

(2005) metabegrepp för miljö där den fysiska omgivningen bestående av alltifrån hem till 

sjukhus kan sägas vara den inre delen och det övriga samhället den yttre. Analysfynden inom 

temat utbildning som stöd i att skapa hjälpande relationer kan utifrån detta ses som att 

sjuksköterskan genomför åtgärder i den inre miljön där hon och patienten har en relation, men 

att hon också skapar en relation till den yttre miljön som också kan hjälp patienten i dennes 

rökavvänjning. Detta förklarande mönster kan även urskiljas inom temats analysfynd att 

stödja och motivera patienten och skapa goda relationer till patienten. Inom den inre miljön 

som enligt Fawcett (ibid.) är den fysiska kan sjuksköterskans förmåga att kunna motivera 

patienten till sökstopp vara avgörande för den fortsatta rökavvänjningen. Medan inom den 

yttre som Fawcett (ibid.) refererar till som övriga samhället är sjuksköterskans 

relationsskapande förmåga det som avgör. Denna förklaring kan också stödjas av Olsson et al. 

(2012) som menar att inom den inre vården kan sjuksköterskan se omvårdnadsbehov hos 

patienten som endast kan fås utanför sjukhuset. Men patienten kanske inte håller med om 

behovet. Då måste sjuksköterskan kunna motivera patienten till att ta emot hjälpen. Om 

patienten går med på fortsatt behandling utanför sjukhuset, blir sjuksköterskans 

kommunikationsförmåga ännu viktigare.  

 

Hälsa 

Med metabegreppet hälsa förklaras analysfynden inom temat utbildning som stöd till att 

uppmuntra och behandla. Hälsa handlar enligt Fawcett (2005) om människans 

levnadsförlopp. Detta är inget statiskt tillstånd utan skiftar hela tiden. I detta dynamiska 

förlopp av sjukdom och välbefinnande äger själva omvårdnaden rum. King (i Sieloff & 

Messmer, 2010) har en liknande definition och menar att hälsa är ett dynamiskt tillstånd i 

livscykeln och att sjukdom ingriper i förloppet. Detta kan förklara analysfyndet motivera och 

inge självförtroende som att sjuksköterskan stiger in mitt i patientens livsförlopp för att 

uppmuntra och behandla. Patienten behöver inte vara sjuk, utan i behov av annan hjälp som 

till exempel att sluta röka. Sjuksköterskan kan sägas ingripa i patientens levnadsförlopp inte 

för att denne är sjuk utan för att motivera patienten till ett hälsosammare leverne. King (i 
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Sieloff & Messmer, 2010) menar att hälsa innebär också att använda människans egna 

resurser för att uppnå optimal livskvalitet, vilket kan ge ytterligare förklaring åt analysfyndet 

motivera och inge självförtroende. Sjuksköterskan ingriper i patientens dynamiska 

levnadsförlopp för att motivera denne till bättre livskvalitet genom att sluta röka. Fawcetts 

(2005) definition av hälsa som ett dynamiskt levnadsförlopp kan ge förklaring åt analysfyndet 

planering, målsättning och uppföljning. Eftersom patientens tillstånd hela tiden förändras 

behöver sjuksköterskan kunna skapa en plan och sätta upp mål åt patienten för 

rökavvänjningen och därefter genom motivation och uppmuntran leda denne genom 

processen. Detta stöds av Leach (2008) som menar att det är betydelsefullt att veta hur en 

behandlingsplan för en patient läggs upp. En klar och systematisk planering kan skapa ett 

jämnare tillvägagångssätt i vården och på ett snabbare och effektivare sätt förbättra patientens 

hälsa. Även detta styrker analysfynden planering, målsättning och uppföljning, där betydelsen 

av målsättning inom planering för patientens rökavvänjning framkom. Leach (ibid.) menar att 

målsättning alltför ofta inte sker, vilket kan bero på brist av tid men även i kunskap och 

medvetenhet. I studien av Hinnerson och Wijk (2008) påpekade sjuksköterskorna att 

introduktionsprogrammet hade fått dem att inse vikten av målfokusering i planeringen och 

organiseringen av personalens arbete vilket också stödjer analysfyndet planering, målsättning 

och uppföljning. 

 

Omvårdnadens åtgärder och handlingar 

Med metabegreppet omvårdnadens åtgärder och handlingar förklaras analysfynden inom 

temat utbildning som stöd till förmåga och självkänsla att utföra omvårdnad. Enligt Fawcett 

(2005) är omvårdnad de handlingar som sjuksköterskan utför åt andra människor och de mål 

eller resultat som uppstår till följd av dessa. Men analysfynden visade att sjuksköterskan 

behöver både förmåga i att utföra handlingarna och en slags tilltro till sig själv i att hon klarar 

av dem. Teoretisk och praktisk utbildning i omvårdnadsinterventioner för rökavvänjning eller 

avsaknaden eller brister i denna påverkade sjuksköterskornas åtgärder och handlingar. Ofta 

resulterade den utbildning i rökavvänjning som sjuksköterskorna fick till ett bättre 

självförtroende, som i sin tur ledde till att sjuksköterskorna började utföra 

omvårdnadsåtgärder i rökavvänjning och bli bättre på dem. Detta kan också stödjas med 

studien av Hinnerson och Wijk (2008) då sjuksköterskorna uppgav att 

introduktionsprogrammet hade utvecklat deras trygghet, självständighet och säkerhet i 

omvårdnaden. Detta mönster gick även att urskilja i en undersökning av Wiley, Morrow och 
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Irwin (2011) då utövare inom sjukvården fick utbildning i motiverande samtalsteknik för att 

underlätta läkarnas arbetsuppgifter. Undersökningens resultat visade att deltagarna var mer 

angelägna om att samtala med patienterna då de kände sig mer förmögna till att göra detta.  

 

Slutsats  

Utbildningens stöd till sjuksköterskan vid rökavvänjning, är att hon får kännedom om sin 

egen yrkesroll i form av motivation och förberedelse. Sjuksköterskan får också en annan 

uppfattning om de patienter som behöver henne. Vidare ger utbildningen stöd till 

sjuksköterskan så att hon kan motivera och tillsammans med patienten planera vägen till ett 

rökfriare liv, samt hur relationer som kan vara till hjälp för patientens rökavvänjning kan 

skapas. Utbildningen ger också stöd åt sjuksköterskan i form av både teori och praktik för att 

hon får förmåga och självkänsla i att utföra omvårdnadsinterventioner i rökavvänjning.  

 

Klinisk betydelse  

Den här studiens kliniska betydelse är att den belyser vikten av sjuksköterskans utbildning i 

rökavvänjning och hur den kan stödja sjuksköterskans omvårdnadsinterventioner i detta. 

Denna nya kunskap kan vidareutvecklas inom området rökavvänjning, men även överföras till 

andra områden inom hälsoarbete, till exempel när det gäller kunskap om interventioner vid 

övervikt och fetma.  

 

Förslag till vidare forskning 

Ett förslag till vidare forskning är att genomföra en kvalitativ studie med liknande syfte, då 

majoriteten av data till detta arbete kom från studier med kvantitativ ansats. Detta skulle föra 

med sig att man kan nå kunskaper mera in på djupet. Ett annat förslag är att även involvera ett 

patientperspektiv. Med detta menas att man undersöker hur sjuksköterskornas interventioner 

faktiskt upplevs av patienterna och påverkar dessa.  
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                                                                                                                                                                                                                                                                             BILAGA I 

Artikelmatris med rankning av studierna                                                                                              

M. Lindholm, Betydelsen av utbildning för omvårdnadsinterventioner inom rökavvänjning 

Matris: 1) Friberg (2006), 2) Willman, Stoltz och Bahtsevani (2006) 

Författare, årtal, titel, 

tidsskrift 

Syfte Metod Resultat Diskussion Rankning 

i procent 

2) 

1. Barta, S. & Stacy, R. 

(2005). The effects 

of a theory-based 

training program on 

nurses' self-efficacy 

and behavior for 

smoking cessation 

counseling. Journal 

of Continuing 

Education in 

Nursing. 

Att undersöka 

vilken inverkan 

förbättrat 

självförtroende 

(self-efficiacy) hade 

på 

sjuksköterskornas 

rådgivning i 

rökavvänjning.   

Design: Kvantitativ studie. 

Datainsamling: Studien ägde rum på ett 

sjukhus i Nebraska. 15 sjuksköterskor 

deltog i en två timmar lång utbildning som 

innefattade ”5 A:s”. Formulär där 

sjuksköterskornas självförtroende 

uppskattades delades ut innan, efter och 

sex veckor efter utbildningen.   

Dataanalys: Beskrivande statistik. 

ANOVA. t test användes för att bedöma 

differensen mellan de olika testerna. 

Signifikansnivån sattes till en nivå på .01.  

Sjuksköterskornas 

självförtroende ökade 

avsevärt efter utbildningen.  

De blev bättre på att utföra 

åtgärder som de tidigare 

ansett vara för 

tidskrävande. De gav även 

mer socialt stöd åt 

patienterna och erbjöd 

skriftlig information. 

Studien hade ett bortfall på 25 

procent och ägde rum under en 

alltför kort tid. Fyra av deltagarna 

hade inte heller möjlighet att 

genomföra 

omvårdnadsinterventioner efter 

utbildningen. Omkring 60 procent 

av deltagarna hade mellan 1 till 5 

patienter att ge rådgivning åt och 

testa de nya kunskaperna.  

55   

2. Borrelli, B., Novak, 

S., Hecht, J., 

Emmons, K., 

Papandonatos, G., & 

Abrams, D. (2005). 

Home health care 

nurses as a new 

channel for smoking 

cessation treatment: 

outcomes from 

project CARES 

(Community-nurse 

Assisted Research 

and Education on 

Smoking). 

Preventive Medicine. 

Att införliva 

utbildning i 

rökavvänjning åt 

sjuksköterskor inom 

hemsjukvården I 

syfte att hjälpa 

rökande patienter 

som inte har 

tillgång till 

professionellt stöd 

eller själva söker 

det.  

Design: Kvantitativ studie. 

Datainsamling: Studien skedde under 

åren 1998-2003 i Providence (USA) med 

både sjuksköterskor och patienter. 104 

sjuksköterskor valdes slumpvis ut, 6 deltog 

inte och siffran blev 98. Patienter valdes ut 

i samråd med sjuksköterskorna. 

Inklusions- och exklusionskriterier för 

patienter var bl.a. att denne var rökare och 

rökt minst 3 cigarretter per dag i ett års tid, 

engelsktalade, adekvat sinnestillstånd och 

inte i behov av sjukhusvård. Totalt deltog 

273 patienter.  Sjuksköterskorna delades 

upp i två olika grupper. Den ena gruppen 

gav standardvård (Standard Care) och den 

andra gav vård i form av motiverande 

strategier (Motivational Enhancement 

Intervention). Standardvårdgruppen fick 

utbildning riktlinjer och ”5 A:s” samt 

Gruppen som genomförde 

motiverande samtal och tre 

uppföljande besök hade 

bättre resultat hos sina 

patienter. De uppvisade en 

dubbelt så hög nivå av 

abstinensbesvär än i den 

andra gruppen som gav 

standardvård. Vidare 

rapporterade 

sjuksköterskorna i den 

första gruppen i större 

utsträckning att patienterna 

hade minskat antalet 

cigaretter om dagen och att 

de gjort fler försök till 

rökstopp.  

Under studiens gång avled 39 

patienter och några kunde inte nås 

för analys. De senare var ofta 

unga män. Vid studiens 

slutförande var 70,5 procent av de 

ursprungliga patienterna kvar. 

Forskarna trodde att 

framgångarna i den grupp som 

gav motiverande samtal berodde 

på att de genomförde fler 

uppföljande besök hos sina 

patienter nämligen tre visiter 

istället för en.  

100       
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genomförde ett uppföljningsbesök hos sina 

patienter. Den andra gruppen fick 

utbildning i riktlinjer, motiverade 

samtalsteknik, att bygga självförtroende 

hos och sätta upp tillsammans med mål 

patienterna. Patienterna följdes upp vid 

fyra tillfällen, efter rådgivning och efter 2, 

6 och 12 månader. 

Dataanalys: Skedde med jämförande och 

beskrivande statistik.  

3. Borrelli, B., Lee, C., 

& Novak, S. (2008). 

Is provider training 

effective? Changes 

in attitudes towards 

smoking cessation 

counseling and 

counseling behaviors 

of home health care 

nurses. Preventive 

Medicine. 

Att undersöka hur 

utbildning är 

kopplat till 

förändringar i 

inställningen till 

rådgivning i 

rökavvänjning 

bland 

sjuksköterskor inom 

hemsjukvården.  

Design: Kvantitativ studie. 

Datainsamling: Studien var del av en 

större studie som genomfördes i 

Providence (USA) mellan åren 1998-2003. 

I denna fick 98 sjuksköterskor inom 

hemsjukvården på Rhode Island utbildning 

i rökavvänjning.  Studie är en fortsättning 

på den som utfördes av Borrelli et al. 

(2005). I denna undersöktes hur 

utbildningen hade påverkat 

sjuksköterskornas inställning till att ge 

rådgivning i rökavvänjning. Ingen skillnad 

gjordes mellan deltagarna och den typ av 

utbildningen de hade fått under 

interventionen. Både innan och efter 

utbildningen fick sjuksköterskorna fylla i 

en rapport om inställningen till rådgivning 

och uppfattningen om det egna 

självförtroendet i att ge rådgivning. Efter 

sex månader fick sjuksköterskorna 

rapportera på nytt. 

Dataanalys: Skedde med multivariat linjär 

modell och chi test.  

Sjuksköterskornas 

självförtroende i att ge 

rådgivning förbättrades. 

De var även mer 

optimistiska till dess effekt 

hos patienterna. Resultaten 

var fortsatt positiva efter 

sex månader.  

Resultaten visade att en kort 

utbildning kan påverka 

sjuksköterskors inställning till att 

ge rådgivning åt patienter och 

även att den blir bestående.  

90  

4. Bryant, S. (2008). 

Smoking Cessation 

Strategies by Nurses 

in an Acute Care 

Setting. Journal for 

Nurses in Staff 

Att utbilda 

sjuksköterskor i 

strategier för att ge 

råd i rökavvänjning 

åt patienter.  

Design: Kvantitativ studie. 

Datainsamling: Studien var en del av 

projektet Smoking Cessation Strategies by 

Nurses in an Acute Care Setting inom 

vilket sjuksköterskor utbildades enligt 

nationella riktlinjerna och ägde rum på ett 

Innan utbildningen uppgav 

49 procent osäkerhet i att 

bedöma behov av 

rökavvänjning och 53 

procent kunskapsbrist eller 

osäkerhet i strategier. 64 

Även om studien var liten till sitt 

omfång visade den vilken 

inverkan en kort utbildning kan 

ha.  

60  
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Development. sjukhus i sydöstra USA. 49 sjuksköterskor 

deltog i en 30 minuter lång utbildning.  

Innehåll var ett enligt 

omvårdnadsprocessen utformat 

rökavvänjningsprogram. Frågeformulär 

delades ut innan utbildningen och efter. 

Det innehöll frågor om sjuksköterskans 

uppfattning och kunskap inom 

rökavvänjning, strategier i detta och 

dokumentation. 

Dataanalys: Beskrivande statistik.  

procent uppgav 

kunskapsbrist i eller 

osäkerhet i dokumentation. 

Efter utbildningen ansåg 

98 procent att de kunde 

göra bedömning och 96 

procent att de kände till 

strategierna. Samtliga 

deltagare uppgav säkerhet i 

dokumentation. 

5. Gordon, J. S. & 

Mahabee-Gittens, E. 

(2011). Development 

of a Web-Based 

Tobacco Cessation 

Educational Program 

for Pediatric Nurses 

and Respiratory 

Therapists. Journal 

of Continuing 

Education in 

Nursing.  

Att beskriva 

utvecklandet av och 

utvärdera ett 

interaktivt 

webbaserat 

utbildningsprogram 

i rökavvänjning för 

sjuksköterskor och 

andningspedagoger. 

Design: Kvantitativ studie. 

Datainsamling: Programmet togs fram i 

samverkan med fokusgrupper bestående av 

sjuksköterskor andningspedagoger och 

lärare vid ett barnsjukhus i USA. Det 

utvärderades av 33 sjuksköterskor och 17 

andningspedagoger.  Innan de började med 

programmet fick de fylla i ett 

frågeformulär rörande deras kunskaper om 

rökavvänjning, nikotinets skadeverkningar 

m.m. 

Dataanalys: Skedde med statistisk 

signifikansnivå och korrelationsmått. 

Efter att ha kompletterat 

programmet hade 

sjuksköterskorna förbättrat 

sina kunskaper och 

rapporterande även 

attitydförändringar kring 

rökavvänjning. De kände 

större självförtroende inför 

att ge stöd och rådgivning 

åt patienternas föräldrar. 

De menade också att de 

hade fått ta del av 

användbar information. 

De positiva resultaten visar vilken 

effekt ett webbutformat 

utbildningsprogram kan ha. 

75  

6. Kelley, F., Heath, J., 

& Crowell, N. 

(2006). Using the Rx 

for Change tobacco 

curriculum in 

advanced practice 

nursing education. 

Critical Care 

Nursing Clinics of 

North America. 

Att utvärdera en sex 

timmar lång 

utbildning i 

rökavvänjning för 

blivande 

specialistsjuksköter

skor.  

Design: Kvantitativ studie. 

Datainsamling: Studien utfördes vid en 

universitetscollege i Georgtown. 

Deltagarna var blivande 

specialistsjuksköterskor (APN nurses) 

inom akut, intensiv och förlossning. Totalt 

deltog 65 studenter. Interventionen bestod 

i en sex timmar lång utbildning Rx for 

Change: Clinical Assisten Tobacco 

Cessation, grundat på riktlinjerna från US 

Public Health Service. Frågeformulär 

delades ut både innan och efter 

utbildningen med frågor där studenterna 

fick uppskatta sin egen förmåga att ge 

rådgivning i rökavvänjning, kunskaper 

Mer än hälften av 

studenterna (52,3 procent) 

rapporterade att materialet 

i utbildningen var nytt för 

dem. Lite över en tredjedel 

(34,9 procent) uppgav att 

det inte var nytt för dem 

men att det behövde 

repeteras. En fjärdedel 

(26,6 procent) ansåg att 

deras förmåga att ge 

rökavvänjningsstöd åt 

patienter var bristfällig. 

Efter utbildningen ansåg 

ingen av deltagarna detta. 

Det mest relevanta var att 

självförtroendet ökade så att 

studenterna kände att de kunde ge 

god rådgivning åt patienterna i 

rökavvänjning.  

60  
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inom olika metoder och metoder för detta. 

Två veckor efter studien delades 

ytterligare formulär ut för att göra en 

uppskattning. Man ville ha svar på fyra 

övergripande frågor som hörde till syftet: 

- Visar studenterna ökad förmåga att ge 

rådgivning?  

- Visar de förbättrad kunskapsnivå? 

- Har självförtroende förbättrats? 

- Har förmågan att ge stöd och hjälp åt 

patienter att sluta röka förbättrats? 

Dataanalys: Skedde med korrelationsmått. 

Innan utbildningen uppgav 

2,9 procent bra eller 

utmärkt förmåga. Efteråt 

gav 45,7 procent samma 

svar. 56 procent som 

tidigare svarat fel på 

kunskapstestet gav rätta 

svar. Majoriteten (71,3 

procent) ansåg sig ha 

användning av 

utbildningen i klinisk 

utövning och 58,8 procent 

uppgav att de kommer att 

rådgöra med fler patienter 

om rökstopp. 

Självförtroendet ökade 

bland deltagarna.  

7. Kerr, S., Whyte, R., 

Watson, H., Tolson, 

D., & McFadyen, A. 

K. (2011). A Mixed-

Methods Evaluation 

of the Effectiveness 

of Tailored Smoking 

Cessation Training 

for Healthcare 

Practitioners Who 

Work with Older 

People. Worldviews 

on Evidence-Based 

Nursing.  

 

Att bedöma 

effekten av 

utbildning I 

rökavvänjning för 

utövare inom hälso- 

och sjukvården som 

har kontakt med 

äldre patienter.  

Design: Blandade metod (mixed-methods) 

i form av kvantitativa och kvalitativa 

ansatser. 

Datainsamling: Studien genomfördes i 

Skottland med 73 deltagare. De var både 

sjuksköterskor och andra 

hälsoprofessioner. Studien var en 

randomiserad kontroll studie med en 

interventions (35 deltagare) - och en 

kontrollgrupp (38 deltagare). 

Interventionen bestod i en 

heldagsutbildning i rökavvänjning. Enkäter 

som mätte kunskap, attityd och utövning 

delades ut efter utbildningen och efter tre 

månader. Därefter genomfördes 

semistrukturerade intervjuer med 8 

deltagare ur interventionsgruppen. 

Dataanalys: Insamlade data från 

enkätstudierna analyserades med 

variansmått och data från intervjuerna med 

tematisk analys. 

Kunskaps- och 

attitydnivån förbättrades 

signifikant efter 

utbildningen. Däremot 

gick det inte att urskilja 

större förbättringar i den 

kliniska utövningen.  

Resultatens betydelse kan 

diskuteras utifrån bortfall av 

deltagare under studiens 

genomförande. Endast 8 av dem 

fullföljde hela studien till 

intervjustadiet. När den andra 

enkäten hade 16 deltagare fallit 

bort av de ursprungliga 73. 

Orsaker till bortfallet var 

förändrad arbetssituationen och 

sjukdom. Orsaker till att endast 8 

blev intervjuade var alla inte ville 

delta, sjukdom, inte kunde 

närvara och arbetssituationen. 

90  



5 
 

8. Lenz, B. (2009). 

Nursing students' 

response to tobacco 

cessation curricula in 

Minnesota 

baccalaureate 

nursing programs. 

Journal of Nursing 

Education. 

Att avgöra huruvida 

sjuksköterskestuden

ter i Minnesota fick 

tillräckligt med 

undervisning i 

rökrelaterade 

sjukdomar, 

instruktioner i 

beroende och deras 

inställning till 

utbildningen.  

Design: Kvantitativ studie. 

Datainsamling: Studien ägde rum i 

Minnesota där 675 sjuksköterskestudenter 

vid 10 olika program deltog och ansvariga 

för programmen. Frågeformulär delades ut 

till båda parterna. Studentenkäten innehöll 

frågor rörande den egna uppfattningen om 

kunskapsnivån i omvårdnadsinterventioner 

i rökavvänjning, inställning till tobak och 

rådgivning. Enkäten till programansvariga 

innehöll frågor inom två områden 

nämligen avvänjning och behandlingar 

inom omvårdnadsinterventioner samt i 

vilken utsträckning dessa togs upp i 

undervisningen. Svaren från de båda 

grupperna jämfördes i relation till 

varandra. 

Dataanalys: Beskrivande statistik. 

ANOVA.  

Endast två av programmen 

tog upp alla punkterna 

inom områdena och 

studenternas kunskapsnivå 

var också högre. De övriga 

täckte inte dessa fullt ut 

och studenternas 

kunskapsnivå var lägre vid 

dessa program. Men 

knappt något av de tio 

programmen hade klinisk 

undervisning. 

Det kan finnas svagheter i studien 

i och med att det endast var 

rektorerna som besvarade 

frågeformulären om innehållet i 

programmen.  

55  

9. Matten, P., 

Morrison, V., 

Rutledge, D., Chen, 

T., Chung, E., & 

Wong, S. (2011). 

Evaluation of 

tobacco cessation 

classes aimed at 

hospital staff nurses. 

Oncology Nursing 

Forum. 

 

Att utvärdera ett tre 

timmar långt 

utbildningsprogram 

i rökavvänjning och 

dess effekter på 

sjuksköterskornas 

kunskapsnivå och 

färdigheter i 

rådgivning.    

Design: Kvantitativ studie. 

Datainsamling: Studien genomfördes på 

ett sjukhus i Södra Kalifornien där 107 

sjuksköterskor deltog frivilligt i 

utbildningen. Den tre timmar långa 

utbildningen bestod i rådgivning, 

farmakologisk behandling och rollspel. Ett 

kunskapstest genomfördes innan 

utbildningen. Därefter skickades en enkät 

ut till deltagarna vid fyra tillfällen. Direkt 

efter utbildningen och efter 3, 6 och 12 

månader. 

Dataanalys: Beskrivande statistik, t test 

och statistisk signifikansnivå. ANOVA. 

Kunskapsnivån höjdes 

avsevärt direkt efter 

utbildningen. 

Sjuksköterskornas 

färdigheter i att ge 

rådgivning förbättrades 

och de gav stöd i större 

utsträckning åt patienter att 

sluta röka.  

Endast 17 sjuksköterskor 

fullföljde alla fem delarna av 

studien. Enligt forskarna var 

studiens längd (12 månader) orsak 

till detta, vilket gjorde det svårt att 

behålla deltagarna under hela 

tidsperioden.   

90  

10. Preechawong, S., 

Vathesathogkit, K., 

& Suwanratsamee, 

S. (2011). Effects of 

tobacco cessation 

counseling training 

Att undersöka 

vilken inverkan 

utbildning i 

rökavvänjning 

bland thailändska 

sjuksköterskor har 

Design: Kvantitativ studie. 

Datainsamling: 76 slumpmässigt utvalda 

sjuksköterskor från tre olika sjukhus deltog 

i studien. Sjukhusen var delaktiga in en 

större kampanj initierad av Action on 

Smoking and Health Foundation in 

Sjuksköterskornas 

självförtroende hade inte 

ökat nämnvärt tre månader 

efter utbildningen utan låg 

på ungefär samma nivå 

som innan utbildningen. 

Att det inte skedde någon 

nämnvärd förbättring under de tre 

månaderna efter utbildningen 

berodde sannolikt på att 

sjuksköterskorna behövde tid på 

sig att utveckla en känsla av 

90  
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on thai professional 

nurses' self-efficacy 

and cessation 

counseling practices.  
Pacific Rim 

International 

Journal of Nursing 

Research. 

på deras 

självförtroende 

(self-efficacy) och 

utövning. 

Thailand som syftar till att skapa rökfria 

sjukhus.  Sjuksköterskorna fick genomgå 

en sex timmar lång utbildning i 

rökavvänjning där ”5 A:s” ingick. För att 

bedöma utvecklingen av sjuksköterskornas 

självförtroende användes 

självadministrerade frågeformulär som 

delades ut innan och efter utbildningen 

samt efter tre och sex månader.   

Dataanalys: Beskrivande statistik. 

ANOVA. 

Men efter sex månader var 

den betydligt högre.  

självförtroende i att ge rådgivning 

åt patienter i rökavvänjning.  

11. Price, J., Jordan, T., 

Jeffrey, J., Stanley, 

M., & Price, J. 

(2008). Tobacco 

intervention training 

in graduate 

psychiatric nursing 

education programs.  
Journal of the 

American 

Psychiatric Nurses 

Association. 

Att bedöma 

innehåll, tidsåtgång 

och 

undervisningsmetod

er i blivande 

psykiatrisjuksköters

kors utbildning 

relaterat till 

rökavvänjning.  

Design: Kvantitativ studie. 

Datainsamling: Studien genomfördes som 

en brevundersökning. Frågeformulär 

skickades till 98 program runt om i USA 

som utbildade sjuksköterskor till 

psykiatrin. Detta gjordes i tre omgångar. 

Formuläret innehöll nio frågor om 

utbildningens innehåll, tidsåtgång och 

klinisk undervisning. Av de 98 

programmen svarade 59 procent. 

Dataanalys: Beskrivande statistik med 

frekvensmått, median och medelvärde. U 

test. 

En tredjedel av 

programmen gav 

undervisning (>1 timme) i 

de klassiska modellerna 

och metoderna Stages of 

Change, ”5 A:s” och 5: 

R:n. Majoriteten av den 

grundläggande 

vetenskapen i 

rökrelaterade ämnen togs 

ej upp i undervisningen 

eller gicks kort igenom i 

färre än 10 procent av 

programmen. 

Tobaksrelaterade 

sjukdomar togs upp bland 

mer än 10 procent av 

programmen. Klinisk 

vetenskap togs upp (>1 

timme) av 31 procent av 

programmen. Medelvärdet 

i utbildningstimmar blev 4. 

Av rektorerna ansåg 46 

procent att praktik inte var 

nödvändigt och 18 procent 

svarade att studenterna fick 

praktisera rådgivning i 

rökavvänjning.  

Resultaten visade att 

undervisningen inom 

psykiatrisjuksköterskors 

utbildning innehåller brister, inte 

minst inom det kliniska området. 

Den vanligaste 

undervisningsmetoden var den 

didaktiska. Där användes 

vetenskaplig litteratur. Denna 

metod begränsar interaktioner 

med patienter i en klinisk miljö 

och utvecklar sannolikt inte 

studenternas självförtroende i att 

interagera med rökande patienter.  

65  
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12. Sarna, L., Danao, L., 

Chan, S., Shin, S., 

Baldago, L., Endo, 

E., & Wewers, M. 

(2006). Tobacco 

control curricula 

content in 

baccalaureate 

nursing programs in 

four Asian nations. 

Nursing Outlook. 

Att beskriva och 

jämföra innehållet 

av 

tobaksundervisning 

vid 

sjuksköterskeprogra

m i Asien. De 

länder som 

undersöktes i 

studien var Kina, 

Korea, Japan och 

Filippinerna.  

Design: Kvantitativ studie. 

Datainsamling: En studie i Asien där 282 

program deltog. Ett frågeformulär 

skickades ut till rektorerna vid respektive 

program.  Det som granskades var om 

utbildningarna innehöll undervisning i 

hälsorisker med rökning, nikotinberoende, 

metoder för rökavvänjning och rådgivning, 

spridningen av ämnena under 

utbildningens gång, klinisk träning och 

pedagogiska metoder. 

Dataanalys: Beskrivande statistik med 

frekvensmått.  

Resultatet visade att 

rökningens hälsorisker 

togs upp i större 

utsträckning än 

omvårdnadsinterventioner 

för rökavvänjning. Mindre 

än hälften av programmen 

(49,6 procent) tog upp 

detta. 11 procent hade 

praktik med handledare 

och patienter. 

Undervisningen i 

tobaksrelaterade ämnen 

var utspridd.  

Undersökningen visade att nästa 

generation av sjuksköterskor i 

Asien inte är väl förberedd i 

rökavvänjning. Färre än 10 

procent av programmen hade 

förberedande utbildning. 

Praktiska momenten hamnade i 

skymundan för den didaktiska 

undervisningen. Ett enligt 

författarna oroande tecken på att 

få sjuksköterskeutbildningar i 

Kina svarade på enkäten.  

55  

13. Sheffer, C., Barone, 

C., & Anders, M. 

(2011). Training 

nurses in the 

treatment of tobacco 

use and dependence: 

pre- and post-

training results. 

Journal of Advanced 

Nursing. 

Undersöka 

effekterna av en 

kort utbildning I 

rökavvänjning, 

beroende och 

användandet av 

omvårdnadsinterven

tioner samt 

inställningar till 

detta bland 

sjuksköterskor. 

Design: Kvantitativ studie. 

Datainsamling: Studien genomfördes 

mellan år 2006-2007 i Arkansas där 359 

sjuksköterskor fick en 1 timme lång 

utbildning. Dess innehåll var aktuella 

kliniska riklinjer, läkemedelsanvändning, 

information om statliga organisationer 

inom tobaksfrågor och motiverande 

samtal. Innan utbildningen delades 

formulär med 23 frågor ut. Dessa handlade 

om deltagarnas förkunskaper, egen 

rökning, inställningen till att ge rådgivning 

om rökavvänjning. Ytterligare ett formulär 

fick fyllas i efter avslutad session där 

frågor om utbildningens kvalitet, 

måluppfyllelse och användbarhet ställdes 

samt även om hur deltagarna uppfattade 

den egna kunskapsnivån, självförtroendet 

och vad de ansåg om utbildningens 

användbarhet i den kliniska verksamheten.   

Dataanalys: Beskrivande statistik med 

frekvensmått, medelvärde, chi test och t 

test. 

Resultatet visade 

förbättrade nivåer inom 

alla områden som 

undersöktes. 

En svaghet med studien var att 

den inte undersökte hur 

utbildningens positiva inverkan 

påverkade sjuksköterskornas 

omvårdnadsinterventioner med 

rökande patienter.  

        70  



 

                                                                                                                           BILAGA II                                           
Analysmatris med analyserade data med hänsyn till stödbegreppen och de tre syftesbärande begreppen.  

M. Lindholm, Betydelsen av utbildning för omvårdnadsinterventioner inom rökavvänjning.                          

Metabegrepp MÄNNISKA 

Syftesbegrepp UTBILDNING                                     STÖD OMVÅRDNADS 

INTERVENTIONER 

 Meningsenheter Meningsenheter Kategori Tema Meningsenheter 

Artikel 1 Utbildning i 

rökavvänjning 

grundat på 

Banduras teori för 

självförtroende 

eftersom syftet 

med studien var 

att förbättra 

sjuksköterskornas 

självförtroende.  

 

Utbildning i 

behandlingsmodel

len ”5 A:s”. 

Stärka 

sjuksköterskans 

självförtroende. 

 

”5 A:s”. 

Motivation 

och 

förberedelse. 

Utbildning 

som stöd till 

att känna till 

sin egen roll 

och 

människosyn. 

Sjuksköterskorna 

självförtroende 

förbättrades och de 

utförde mer 

avancerad och 

ömsesidig rådgivning 

åt patienterna.  

Artikel 2 Fråga patienten 

om deras syn på 

rökning och 

diskutera detta. 

 

Hjälpa patienterna 

i att se rökning 

som oförenligt 

med mål och 

värderingar.  

 

Utforska 

patientens 

föreställningar om 

hur rökning 

påverkar den egna 

hälsan.  

 

Strategier för att 

ge socialt och 

mentalt stöd. 

Ta reda på 

patientens 

föreställningar om 

rökning. 

 

Motiverande 

samtal. 

 

Ge socialt och 

mentalt stöd. 

 

Bygga 

självförtroende.  

Att se till 

patienten. 

Utbildning 

som stöd till 

att känna till 

sin egen roll 

och 

människosyn. 

Sjuksköterskorna 

genomförde oftare 

hembesök och 

telefonsamtal och 

flera av patienterna 

slutade röka eller 

gjorde försökt till 

detta. 

Artikel 3 

 

Utbildning i 

behandlingsmodel

len ”5 A:s”. 

 

Bygga 

självförtroende 

hos patienten och 

förhindra återfall.  

 

Använda 

motiverande 

samtalsteknik. 

”5 A:s”. 

 

Bygga 

självförtroende. 

 

Förhindra återfall 

hos patienten 

 

Motiverande 

samtalsteknik. 

Att se till 

patienten 

 

 

Utbildning 

som stöd till 

att känna till 

sin egen roll 

och 

människosyn. 

Sjuksköterskorna 

kände större 

optimism till 

motivationen hos 

patienterna och mer 

tilltro till att de kan 

övertygas till att sluta 

röka. Efter 

utbildningen gav de 

rådgivning i 

rökavvänjning i större 

utsträckning än 

innan.  

Artikel 5 Utbildning i 

kommunikationst

eknik för att 

förbättra 

förmågan i att 

kommunicera.  

 

Förbättrad 

kommunikationsf

örmåga. 

 

Motiverande 

samtalstekniker. 

 

Motivation 

och 

förberedelse. 

 

Att se till 

patienten 

Utbildning 

som stöd till 

att känna till 

sin egen roll 

och 

människosyn. 

Sjuksköterskornas 

inställning till att ge 

rådgivning i 

rökavvänjning åt 

patienternas föräldrar 

förändrades.  Men 

man vet inte i vilken 
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Införa tekniker 

för motiverande 

samtal framtagna 

för att minska 

föräldrarnas 

motstånd att sluta 

röka. 

 

Hur man ger stöd 

till rökstopp. 

Minska motstånd 

till att sluta röka. 

utsträckning det 

påverkade 

interventionerna.  

 

 

 

 

Artikel 7 Förbättra 

kunskaper om 

rökning och att 

sluta röka senare i 

livet.  

 

Uppmuntran i att 

se det som en del 

av den egna 

yrkesrollen i att 

ge råd om 

rökavvänjning.  

 

Säkerställ 

medvetenhet om 

hur korta 

interventioner är 

kopplade till de 

lokala och 

nationella 

programmen för 

minskad rökning.  

 

Hjälp att 

undersöka den 

egna inställningen 

och reflektera 

över den egna 

yrkesutövningen. 

Kunskaper om 

rökning hos äldre. 

 

Rökavvänjning 

som en del av 

yrkesrollen 

 

Reflektion över 

den egna 

yrkesrollen 

 

Medvetenhet om 

de egna 

omvårdnadsinterv

entionerna 

Att se till 

patienten 

 

Motivation 

och 

förberedelse. 

Utbildning 

som stöd till 

att känna till 

sin egen roll 

och 

människosyn. 

Sjuksköterskornas 

inställning till 

rökavvänjning 

förändrades. Men det 

gick inte att urskilja 

lika tydligt i 

omvårdnaden. 

 

 

Artikel 13 Fokus på 

sjuksköterskans 

eget uppförande 

vid 

interventioner, 

motivation, 

kunskaper, 

självförtroende 

och förberedelse. 

Eget uppförande 

vid interventioner. 

 

Motivation och 

förberedelse för 

rådgivning i 

rökavvänjning. 

 

Motivation 

och 

förberedelse. 

Utbildning 

som stöd till 

att känna till 

sin egen roll 

och 

människosyn. 

Sjuksköterskorna fick 

en annan syn på 

vikten av att ge 

rådgivning i 

rökavvänjning och 

effekten av att 

faktiskt intervenera. 

Men man vet inte hur 

det påverkade 

interventionerna.  

Metabegrepp MILJÖ 

Syftesbegrepp UTBILDNING STÖD OMVÅRDNADS 

INTERVENTIONER  

 Meningsenheter Meningsenheter Kategorier  Teman Meningsenheter 

Artikel 1 Utbildning i 

modellen de ”5 

A:s”. 

”5 A:s”. Att stödja och 

motivera 

patienten 

 

Skapa goda 

relationer till 

patienten. 

Utbildning 

som stöd 

till att 

skapa 

hjälpande 

relationer. 

Sjuksköterskorna 

blev bättre på att 

genomföra åtgärder 

som de tidigare ansett 

vara för tidskrävande. 

De gav även socialt 

stöd åt sina patienter 
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och erbjöd skriftlig 

information. 

Artikel 2 Använda 

motiverande 

samtalsteknik. 

 

Sätta upp mål 

tillsammans med 

patienterna. 

 

Göra uppföljande 

besök och samtal. 

 

Metoder för 

rökavvänjning. 

Motiverande 

samtal.  

 

Målsättning.   

 

Följa upp 

patienten. 

 

Metoder för 

rökavvänjning. 

 

Att stödja och 

motivera 

patienten 

 

Skapa goda 

relationer till 

patienten. 

Utbildning 

som stöd 

till att 

skapa 

hjälpande 

relationer. 

Sjuksköterskorna 

genomförde fler 

hembesök, tre besök 

och telefonsamtal 

med positivt resultat. 

Artikel 3 Modellen ”5 

A:s”. 

 

Bygga 

självförtroende 

hos patienten och 

förhindrar återfall. 

 

Motiverande 

samtalsteknik. 

”5 A:s”. 

 

Bygga 

självförtroende.  

 

Förhindra återfall. 

 

Motiverande 

samtalsteknik. 

Att stödja och 

motivera 

patienten. 

Utbildning 

som stöd 

till att 

skapa 

hjälpande 

relationer. 

Den tid 

sjuksköterskorna 

ägnade åt rådgivning 

till rökstopp ökade 

markant från <5 

minuter till mellan 10 

och 30 minuter.  

 

 

Artikel 4 Utformat 

utbildningsprogra

m för 

rökavvänjning 

enligt 

omvårdnadsproce

ssen med 

bedömning, 

diagnos, 

planering, 

implementering, 

utvärdering och 

dokumentation. 

Omvårdnadsproce

ssen.  

 

Planera och 

utvärdera 

patientens 

rökavvänjning. 

Att stödja och 

motivera 

patienten.  

 

Skapa goda 

relationer till 

patienten. 

Utbildning 

som stöd 

till att 

skapa 

hjälpande 

relationer. 

Sjuksköterskorna 

kände att de kunde ge 

bättre stöd i 

rökavvänjning åt 

patienterna efter 

utbildningen. 

Däremot vet man inte 

hur det påverkade 

interventionerna. 

Artikel 7 Frågor om 

rökvanor.  

 

Motivering till 

rökstopp. 

 

Mentalt stöd. 

 

Erbjudandet av 

specialisthjälp. 

Fråga om 

rökvanor. 

 

Motivera och ge 

stöd. 

 

Erbjuda 

specialisthjälp. 

Att stödja och 

motivera 

patienten.  

 

Skapa goda 

relationer till 

patienten. 

Utbildning 

som stöd 

till att 

skapa 

hjälpande 

relationer. 

Sjuksköterskorna 

kunde samtala lättare 

med patienterna och 

lägga fram 

information och fakta 

vilket ökade 

självförtroendet till 

att ge rådgivning.  

Artikel 9 

 

Utbildning i ”5 

A:s”. 

 

Metoder för 

rökavvänjning.  

 

Andra stöd och 

resurser 

(outpatient) som 

kan erbjudas åt 

patienter. 

 

Modeller och 

metoder i 

rökavvänjning. 

 

Erbjuda andra 

former av hjälp. 

 

 

Skapa goda 

relationer till 

patienten. 

Utbildning 

som stöd 

till att 

skapa 

hjälpande 

relationer. 

Sjuksköterskorna fick 

färdigheter i att ge 

rådgivning och de 

gav stöd åt patienter i 

större utsträckning än 

tidigare i att sluta 

röka.  
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Metabegrepp HÄLSA 

Syftesbegrepp UTBILDNING                                     STÖD OMVÅRDNADS 

INTERVENTIONER 

 Meningsenheter Meningsenheter Kategorier  Teman Meningsenheter 

Artikel 1 Utbildning i 

rökavvänjning 

grundat på 

Banduras teori för 

självförtroende 

eftersom syftet 

med studien var 

att förbättra 

sjuksköterskornas 

självförtroende.  

 

Utbildning i ”5 

A:s”. 

Förbättra 

sjuksköterskornas 

självförtroende. 

 

”5 A:s”. 

Motivera och 

inge 

självförtroende.  

 

Planering, 

målsättning och 

uppföljning. 

Utbildning 

som stöd 

till att 

uppmuntra 

och 

behandla. 

Sjuksköterskorna fick 

ett bättre 

självförtreonde och 

utförde mer 

avancerad och 

ömsesidig rådgivning 

åt patienterna.  

Artikel 2 Socialt och 

mentalt stöd.  

 

Bygga 

självförtroende 

hos patienten.  

 

Motiverande 

samtal.  

 

Sätta upp mål 

tillsammans med 

patienten och 

metoder för 

rökavvänjning. 

Motiverande 

samtal. 

 

Bygga 

självförtroende.  

 

Sätta upp mål. 

Motivera och 

inge 

självförtroende.  

 

Planering, 

målsättning och 

uppföljning. 

Utbildning 

som stöd 

till att 

uppmuntra 

och 

behandla. 

Sjuksköterskorna 

genomförde oftare 

hembesök och 

telefonsamtal med 

patienterna efter att 

under ha fått lära sig 

att ge socialt stöd 

under utbildningen.  

Artikel 3 Utbildning i ”5 

A:s”. 

 

Bygga 

självförtroende 

hos patienten och 

förhindra återfall. 

 

Motiverande 

samtalsteknik 

”5 A:s”. 

 

Bygga 

självförtroende 

hos patienten.  

 

Motiverande 

samtal. 

Motivera och 

inge 

självförtroende.  

 

Planering, 

målsättning och 

uppföljning. 

Utbildning 

som stöd 

till att 

uppmuntra 

och 

behandla. 

Sjuksköterskornas 

vilja att diskutera 

rökning med alla 

patienter oavsett deras 

hälsostatus eller egen 

motivation ökade.  

Artikel 4 Utformat 

utbildningsprogra

m i rökavvänjning 

enligt 

omvårdnadsproce

ssen med stegen 

bedömning, 

diagnos, 

planering, 

implementering, 

utvärdering och 

dokumentation. 

Motivationsbedö

mning. 

 

Omvårdnadsproce

ssen. 

 

Planera 

rökavvänjning. 

 

Utvärdering. 

Motivera och 

inge 

självförtroende.  

 

Planering, 

målsättning och 

uppföljning.  

Utbildning 

som stöd 

till att 

uppmuntra 

och 

behandla. 

Sjuksköterskorna 

kände att de kunde ge 

bättre stöd åt 

patienterna efter att ha 

fått utbildning i 

rökavvänjning. 

Däremot vet man inte 

hur det påverkade 

interventionerna. 

Artikel 5 Utbildning i 

kommunikationst

eknik för att 

förbättra 

förmågan i att 

kommunicera.  

Kommunikations- 

och 

motivationsteknik

er.  

 

”5 A:s”. 

Motivera och 

inge 

självförtroende.  

 

Planering, 

målsättning och 

Utbildning 

som stöd 

till att 

uppmuntra 

och 

behandla. 

Sjuksköterskorna 

kände större 

självförtroende i att 

ge rådgivning i 

rökavvänjning åt 

patienternas föräldrar. 
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Införa tekniker 

för motiverande 

samtal. 

 

Modellen i 

rökavvänjning ”5 

A:s”. 

  uppföljning. Men man vet inte i 

vilken utsträckning 

det påverkade 

interventionerna. 

Artikel 7 Fråga om 

rökvanor.  

 

Bedöma 

motivationen hos 

patienten.  

 

Mentalt stöd. 

 

Motivera 

patienten till att 

sluta röka. 

Fråga om rökning. 

 

Motivationsbedö

mning. 

 

Motivera till 

rökstopp. 

Motivera och 

inge 

självförtroende.  

 

Utbildning 

som stöd 

till att 

uppmuntra 

och 

behandla. 

Kunskaps- och 

attitydnivån till 

rökavvänjning 

förbättrades. Däremot 

gick det inte att 

urskilja större 

förbättringar i 

omvårdnaden. 

Artikel 9 Modellen ”5 

A:s”. 

 

Bedöma 

patientens vilja att 

sluta röka.  

 

Använda metoder 

i rökavvänjning.  

 

 

”5 A:s”. 

 

Motivationsbedö

mning. 

 

Metoder för 

rökavvänjning. 

Motivera och 

inge 

självförtroende.  

 

Utbildning 

som stöd 

till att 

uppmuntra 

och 

behandla. 

Sjuksköterskorna fick 

färdigheter i att kunna 

ge bättre stöd åt 

patienterna i att sluta 

röka.  

Sjuksköterskornas 

rådgivning åt 

patienterna ökade 

signifikant under ett 

helt år efter 

utbildningen. 

Metabegrepp OMVÅRDNADES ÅTGÄRER OCH HANDLINGAR 

Syftesbegrepp UTBILDNING                                  STÖD OMVÅRDNADS 

INTERVENTIONER 

 Meningsenheter Meningsenheter Kategorier  Teman Meningsenheter 

Artikel 3 Modellen ”5 

A:s”.  

 

Bygga 

självförtroende 

hos patienten och 

förhindra återfall.  

 

Motiverande 

samtalsteknik.  

”5 A:s”. 

 

Bygga 

självförtroende. 

 

Förhindra återfall. 

 

Motiverande 

samtal. 

 

Kunskaper och 

självförtroende i 

omvårdnadsinte

rventioner 

Utbildning 

som stöd 

till 

förmåga 

och 

självkänsla 

att utföra 

omvårdnad 

 

Sjuksköterskorna 

kände bättre 

självförtroende i att 

ge rådgivning i 

rökavvänjning. 

 

 

Artikel 5 Kommunikationst

eknik.  

 

Modellen ”5 

A:s”. 

 

Motiverande 

samtal.  

 

Hur man ger stöd 

till rökstopp. 

Kommunikationst

eknik. 

 

”5 A:s”. 

 

Motiverande 

samtal. 

Kunskaper och 

självförtroende i 

omvårdnadsinte

rventioner 

Utbildning 

som stöd 

till 

förmåga 

och 

självkänsla 

att utföra 

omvårdnad 

 

Sjuksköterskan fick 

förbättrade kunskaper 

i att ge rådgivning 

och kände större 

självförtroende i att 

göra detta.  

Artikel 6 Hur man ger 

avvänjningsstöd.   

 

Hur man ger stöd 

i avvänjning. 

 

Teori och 

praktik i 

omvårdnadsinte

Utbildning 

som stöd 

till 

Studenternas 

självförtroende ökade 

liksom kunskaperna i 
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Rollspel.  

 

Modeller för 

rökavvänjning.   

Rollspel 

 

Modeller i 

rökavvänjning. 

rventioner. 

 

förmåga 

och 

självkänsla 

att utföra 

omvårdnad 

rökavvänjning. 

Artikel 8 Teoriinnehåll i 

risker med 

rökning, 

rökrelaterade 

sjukdomar, passiv 

rökning, 

abstinenssymtom, 

riskgrupper, 

farmakologi, 

folkhälsomål och 

rökningens 

inverkan på 

psykiska besvär.  

 

Tillfällen för 

praktik med 

patienter under 

ledning av 

handledare. 

Teoretiska 

kunskaper i 

rökning. 

 

Praktik med 

patienter och 

handledning.  

Teori och 

praktik i 

omvårdnadsinte

rventioner. 

Utbildning 

som stöd 

till 

förmåga 

och 

självkänsla 

att utföra 

omvårdnad 

 

Studenterna vid de 

sjuksköterskeutbildni

ngar som hade bra 

teori och praktik 

uppvisade högre 

nivåer av kunskap 

och självförtroende i 

att utföra 

omvårdnadsinterventi

oner för 

rökavvänjning.  

 

 

 

 

Artikel 9 Case scenarion 

och rollspel där 

deltagarna fick 

diskutera 

lämpliga 

omvårdnadsinterv

entioner i 

grupper.  

 

Förevisandet av 

färdigheter i att 

utföra rådgivning 

för rökavvänjning 

i patientnära 

sammanhang 

(bedside).  

 

Modellen ”5 

A:s”. 

 

Metoder för 

rökavvänjning  

 

Andra stöd och 

resurser som kan 

erbjudas åt 

patienter.  

Rollspel. 

 

Förevisa 

färdigheter i 

rådgivning. 

 

”5 A:s”. 

 

Metoder för 

rökavvänjning. 

 

Andra former av 

stöd. 

Teori och 

praktik i 

omvårdnadsinte

rventioner. 

Utbildning 

som stöd 

till 

förmåga 

och 

självkänsla 

att utföra 

omvårdnad 

 

Kunskapsnivåerna i 

rökavvänjning 

förbättrades främst i 

att stödja och ge 

rådgivning. 

Sjuksköterskornas 

rådgivning åt 

patienterna ökade 

signifikant under ett 

helt år efter 

utbildningen. 

 

 

 

 

 

Artikel 10 Interventioner för 

rökavvänjning 

och rådgivning 

och motiverande 

samtalsteknik.  

 

Modellen ”5 

A:s”. 

Interventioner i 

rökavvänjning. 

 

Kunskaper och s 

självförtroende i 

omvårdnadsinte

rventioner 

Utbildning 

som stöd 

till 

förmåga 

och 

självkänsla 

att utföra 

omvårdnad 

Sjuksköterskorna fick 

bättre självförtroende 

och gav mer 

rådgivning i 

rökavvänjning. 
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Artikel 11 Utbildningen av 

psykiatrisjuksköte

rskor innehåller 

flera brister 

rörande ämnen i 

tobak och 

rökavvänjning, 

främst inom det 

kliniska området. 

Lite praktiska 

tillfällen. 

Brister i ämnen 

om tobak och 

rökavvänjning. 

 

Få tillfällen till 

praktik. 

Avsaknad av 

teori och praktik 

i 

omvårdnadsinte

rventioner.  

Utbildning 

som stöd 

till 

förmåga 

och 

självkänsla 

att utföra 

omvårdnad 

 

Kan begränsa 

utvecklingen av 

kliniska färdigheter 

och självförtroende.  

Artikel 12 Rökningens 

hälsorisker togs 

upp i större 

utsträckning än 

omvårdnadsinterv

entioner för 

rökavvänjning. Få 

tillfällen för 

praktik. 

Lite utbildning i 

omvårdnadsinterv

entioner för 

rökavvänjning.  

 

Få tillfällen till 

praktik.  

Avsaknad av 

teori och praktik 

i 

omvårdnadsinte

rventioner. 

Utbildning 

som stöd 

till 

förmåga 

och 

självkänsla 

att utföra 

omvårdnad 

 

Sjuksköterskor i är 

inte väl förberedda i 

att hjälpa patienter att 

sluta röka då 

utbildningar inte 

förbereder dem till 

detta. Praktiska 

moment hamnar 

skymundan.  


