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Indledning
Tobaksberoende, dvs. en rökares fysiska, psykiska och sociala beroende av tobaksrökning, är en
kronisk sjukdom1,2. Med nikotinberoende avses däremot en förändring i antalet nikotinreceptorer i
det centrala nervsystemet och deras funktion. Förändringen beror på användning av nikotin. Ett
nikotinberoende framkallar fysiska abstinenssymptom när man får mindre eller inget nikotin. Ett
nikotinberoende kan beräknas med Fagerströms test för nikotinberoende, som kan mätas med ett
instrument bestående av endast två frågor.2
Rökning är den största riskfaktorn för kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL) som kan förebyggas.
Rökning förvärrar sjukdomen i alla dess skeden3,4. Rökning gör det också svårare att samtidigt
behandla andra sjukdomar med läkemedel, därför att rökning ökar elimineringen av läkemedel i
organismen och på så sätt minskar halten av olika läkemedel i plasman. På grund av oxidativ
stress5,6 och kortikosteroidresistens7 försämrar tobaksrök i luftvägarna effekten8 av inhalerbara
läkemedel som är avsedda för behandling av obstruktiva lungsjukdomar.
Det bästa sättet att få kroniskt obstruktiv lungsjukdom att progrediera långsammare, att minska
förvärring av sjukdomen4 och förbättra prognosen3 är att sluta röka. Detta inverkar både på den
insjuknades ork/energi för vardagens sysslor och prestationsförmågan, efter kolmonoxidhalten i
blodet minskar och omsättningen av gaser i lungorna blir bättre. Betydelsen av motion vid nikotinavvänjning har även beaktats i nya motionsappar med stöd för tobaksabstinensbehandling.9
Hälsovårdspersonal bör årligen fråga personer med kroniskt obstruktiv lungsjukdom om rökning2
och berätta för dem som röker att rökning förvärrar sjukdomen och framkallar symptom10. Hälsovårdspersonal bör också fråga rökare om de vill sluta röka samt hjälpa dem med att lyckas med
detta. Uppgifter om rökning bör antecknas i patientjournalen så att det är lätt att hitta informationen.2 Det kan vara svårt för rökare att medge att de röker och inte kan sluta röka. Rökning kan
hänga ihop med ett socialt tryck och många ser rökning som något icke-önskvärt. Patienter kan
försköna verkligheten dels på grund av stigmat i samband med rökning, självanklagelser och
rädsla för att bli anklagad och för att undvika att görahälsovårdspersonal besvikna.11
Det kan vara svårare för rökare med kroniskt obstruktiv lungsjukdom än för andra rökare att sluta
röka. Undersökningar tyder på att personer med kroniskt obstruktiv lungsjukdom inte endast röker
mer än andra, utan också inhalerar mer och djupare än andra rökare. Rökare med kroniskt obstruktiv lungsjukdom verkar också ha större nikotinberoende än andra rökare. Något annat som
gör det svårare för rökare med kroniskt obstruktiv lungsjukdom än för andra att sluta röka är att
depression är vanligare för dem som lider av kroniskt obstruktiv lungsjukdom än för andra rökare
samt att de litar mindre på sin egen förmåga att sluta röka (svagare egenförmåga).4
De som har slutat röka har i medeltalförsökt sluta röka 3–4 gånger. Typiskt är att man börjar röka
igen inom tre månader efter att man slutat röka.2
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Hälsovårdspersonal bör minst en gång om året diskutera rökning med dem som lider av kroniskt
obstruktiv lungsjukdom (hur länge de har rökt och om de nu slutat röka). Ta upp följande frågor4:
• tobaksberoende
• försök att sluta röka
• villighet att sluta röka och tilltro till sin förmåga att lyckas med detta
• hur länge man har rökt (20 cigaretter / dygn / år)
• hur mycket man har rökt (cigaretter / dygn)
• sinnesstämning.
När man uppmuntrar en person med kroniskt obstruktiv lungsjukdom att sluta röka kan man använda den internationellt kända 5A-metoden (Ask, Advise, Assess, Assist, Arrange: Fråga, råda,
bedöma, hjälpa, ordna)1, 2. Ytterligare information om rökfrihet och nikotinavvänjning finns i rekommendationen God medicinsk praxis2 om tobak och förebyggande samt behandling av nikotinberoende.

Rekommendationer
Uppmuntran till rökfrihet
1. Uppmuntra den som lider av kroniskt obstruktiv lungsjukdom att sluta röka och inte
börja röka igen:
➢ för personer med kroniskt obstruktiv lungsjukdom står rökning uppenbarligen i samband med en större risk att dö eller bli inlagd på sjukhus (B).
• En empatisk och uppmuntrande interaktion med respekt för den som har kroniskt obstruktiv
lungsjukdom spelar en viktig roll när man samtalar om att röka och sluta röka. Man ska inte få
den insjuknade att känna sig skyldig för att den har rökt eller inte lyckats sluta röka.4
• Vid handledning bör man beakta att de som röker kan känna det som ett hot mot deras frihet
att fatta egna beslut när andra talar om att sluta röka12.
• Några orsaker till att det är svårt att sluta röka kan vara felaktig information, skadliga föreställningar om hälsa, brist på motivation samt problem med interaktion med hälsovårdspersonal13.
• För att kunna sluta röka måste man känna sig motiverad och besluta att man vill sluta röka12,
14
.
• Vid handledning bör man beakta den insjuknades personliga situation därför att personer som
röker kan uppleva det på mycket personliga sätt att avstå från rökning12, 14.
• De som lider av kroniskt obstruktiv lungsjukdom kan även lida av depression i samband med
sjukdomen. Denna depression kan göra det svårare att sluta röka och hålla sig rökfri14.
• Ett samtal om att ett spirometritest visar hur lungornas funktion försämras kan göra det lättare
för en rökare att fatta ett beslut om rökfrihet4, 13, 15, men forskningsresultaten är motstridiga15.
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Läkemedelsbehandling och handledning för att sluta röka
2. Läkemedelsbehandling och handledning som uppmuntrar till beteendeförändring är
tillsammans de effektivaste metoderna att sluta röka (A).
• Alla som vill bli rökfria bör få möjlighet till handledning som både uppmuntrar till läkemedelsbehandling och beteendeförändring13.
• Psykosocialt stöd tillsammans med läkemedelsbehandling var en effektiv metod vid tobaksavvänjning för personer med kroniskt obstruktiv lungsjukdom i en 12 månaders observation16.
• Det kunde inte påvisas att en viss typ av handledning till stöd för beteendeförändring eller en
viss läkemedelsbehandling skulle vara effektivare än andra10.
• Det var nyttigt att uppmuntra till att sluta röka till och med när man bara hade så lite som tre
minuter kvar1.
• Upprepade möten med en specialiserad hälsovårdsutbildad person bidrog mera till att uppmuntra rökare att sluta röka än några få möten med en icke-specialiserad hälsovårdsutbildad
person17.
• Det kan vara lättare i synnerhet för patienter som vårdas på sjukhus att sluta röka om de får
handledning och stöd av hälsovårdsanställda17.
• Motion kan hjälpa en att sluta röka och hålla sig rökfri, men forskningsresultaten är motstridiga18.

Ibruktagande av rekommendationen
Vårdrekommendationen ’Rökfrihet vid behandling av kroniskt obstruktiv lungsjukdom’ förenhetligar innehållet i handledningen av personer med kroniskt obstruktiv lungsjukdom och möjliggör handledning som grundar sig på enhetliga belägg i situationer där en hälsovårdsanställd
möter en person som lider av kroniskt obstruktiv lungsjukdom.
Syftet med vårdrekommendationen om rökfrihet är att hälsovårdsanställda, lärare, studerande
samt personer som lider av kroniskt obstruktiv lungsjukdom och deras anhöriga ska bli medvetna om betydelsen av rökfrihet vid behandling av kroniskt obstruktiv lungsjukdom. För att
vårdrekommendationen ska få användas måste hälsovårdspersonal ha rätt utbildning. Dee
som leder vårdarbetet samt de hälsovårdspersonal som deltar i handledning av personer som
lider av kroniskt obstruktiv lungsjukdom måste vara engagerade i att evidensbaserad handledning tas i bruk i deras organisationer och arbetsenheter.
I organisationerna kan man främja ibruktagandet av vårdrekommendationen genom att ställa
följande frågor:
• Frågar man varje person med kroniskt obstruktiv lungsjukdom om rökning eller har rökt,
frågor om rökning en gång årligen?
• Vad säger man till dem om att röka och sluta röka?
• Vad grundar sig innehållet i handledningen på?
• Ger vårdrekommendationen anledning att gå närmare in på den egna enhetens metoder
och finns det behov av att utveckla metoderna?
• Vilket är hälsovårdens olika personalgruppers ansvar när det gäller att sluta röka?
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