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1.

Syfte och omfattning

Syftet är att beskriva hur råd och information ges inom primärvård och inom
specialistvård för att stödja patienter att bli tobak- och alkoholfria i samband med
operation. Rutinen gäller alla hälsosjukvårdsverksamheter inom Region
Gävleborg samt privata vårdgivare med regionavtal.

2.

Allmänt

I dag finns god evidens för att rök- och alkoholstopp i samband med operation
minskar risken för postoperativa komplikationer. Det potentiella värdet av
förbättrad behandlingseffekt, minskad läkemedelsanvändning, kortare vårdtid och
sjukskrivningstid är betydande.

2.1.




Rökning

Rökfrihet 6-8 veckor preoperativt samt 6 veckor postoperativt normaliserar
risken för komplikationer i samband med operationen.
Rökfrihet 4 veckor preoperativt samt 4 veckor postoperativt halverar risken
för postoperativa komplikationer.
Rökstopp på operationsdagen samt 4 veckor postoperativt, direkt efter akuta
operationer, minskar det totala antalet komplikationer.
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Även kortare rökfrihet är av värde, dock uppnås de bästa resultaten om patienten
är rökfri den angivna intervallen.

2.2.

Snus

Snusets effekter på hälsan är rent allmänt sämre utforskat än rökning men
tillräckligt för att avråda från användning. Nikotinet påverkar cirkulationen genom
att dra samman blodkärlen, försämra genomblödningen och på så sätt påverka
sårläkningen. Det är alltid bäst att sluta med alla sorters tobak i samband med
operation.

2.3.


Alkohol

Alkoholfrihet 4-8 veckor preoperativt minskar risken för postoperativa
komplikationer och skapar de bästa förutsättningarna för patienten.

Det är även viktigt med alkoholfrihet under tiden efter operation för att minska
postoperativa komplikationer.
Avgörande för komplikationsrisken är främst mängden alkohol veckorna innan
operation. Att dricka alkohol ofta eller i större mängder ökar risken för
komplikationer i samband med operation. Komplikationerna beror på alkoholens
påverkan på olika organsystem och består till exempel av infektioner - på grund
av försämrat infektionsförsvar, blödningsproblem - på grund av påverkan på
hemostas, försämrad sårläkning, hjärt-/lungkomplikationer, vilket bland annat
leder till längre vårdtider.

3.

Ansvar och roller

Vårdenhetschef ansvarar för att göra denna rutin känd och tillämpad. Berörd
hälso- och sjukvårdspersonal ansvarar för att åtgärder enligt denna rutin följs.

4.

Beskrivning

Samtliga patienter ska systematiskt tillfrågas om tobak- och alkoholvanor samt
informeras om riskerna med tobak och alkohol i samband med operation.
Patienten ska även informeras om nyttan av rök- och alkoholstopp kopplat till
operation och få rådet att sluta. Samtalet med patienten bör ske enligt ”Fem steg i
samtalet” (se rubrik 4.2) för att därigenom kunna anpassas till patientens
förväntningar och värderingar (motivation).

4.1.




Insatser

Patientbroschyren ”Tobak- och alkoholfri i samband med din operation” ska
delas ut till patienten. Tryckt broschyr kan beställas på Region Gävleborgs
hemsida: http://www.regiongavleborg.se/samverkanswebben/service-ochstod/bestall_informationsmaterial/Levnadsvanor/
Patienter som är motiverade till att sluta med sitt tobaksbruk och vill ha stöd
ska erbjudas kvalificerat rådgivande samtal, med tillägg av
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nikotinersättningsmedel, hos Hälsotorg vid Gävle och Hudiksvalls sjukhus
eller tobaksavvänjare i primärvården och/eller hänvisas till Sluta-Röka-Linjen,
020-84 00 00.
 Patienter som är motiverade till att minska eller sluta med sitt alkoholbruk och
vill ha stöd ska erbjudas rådgivande samtal i primärvård, beroendemottagning,
och/eller hänvisas till Alkohollinjen, 020-84 44 48, www.alkohollinjen.se.
 Patientens tobaks- och alkoholvanor samt åtgärder ska dokumenteras (se
rubrik 4.3 Dokumentation).
Om patienten inte kan/är motiverad att sluta röka ska Etikdelegationens
slutsatser* beaktas;
1. Etikdelegationen anser att om det finns evidens för att rökstopp minskar
komplikationsriskerna vid planerad kirurgi, så ska patienten informeras om
detta och stödjas till att sluta röka före ingreppet. Hälso- och sjukvården ska
erbjuda professionell hjälp att sluta röka.
2. Om patienten inte lyckas sluta röka eller av någon anledning inte vill sluta
röka ska en individuell riskbedömning av situationen göras. Rökning är då en
av många riskfaktorer som ska vägas in i bedömningen men har ingen
särställning i detta avseende.
3. Om riskerna med ingreppet klart överstiger nyttan av detsamma på grund av
rökningen bör läkaren avstå från åtgärden.
4. Etikdelegationen menar att det är oetiskt om sjukvården ställer rökstopp som
ett generellt villkor för att patienten ska få det planerade ingreppet utfört.
Rökning får heller inte utgöra grund för prioritering på gruppnivå.
*Utifrån Svenska Läkarsällskapets, Svensk Förening för Anestesi och
Intensivvårds, Svensk Kirurgisk Förenings och Svensk Ortopedisk Förenings
rekommendationer gäller samma etiska principer avseende alkoholstopp inför
operation.
4.1.1. Insatser i Primärvård
Patienten ska informeras om effekten av rök- och alkoholstopp i samband med
operation. För de patienter som är aktuella för remiss till opererande enhet ska
operationsförberedande remiss tillämpas. Den finns som mall i PMO. För
hälsocentraler som inte har PMO används separat remissblankett som finns på
Hälsovalskontorets hemsida som webbformulär.
http://platinadoksok.lg.se/DocSearch/downloadfile.aspx?objectID=125358

4.1.2. Insatser i Specialistvård (opererande specialiteter)
Operatören informerar patienten om effekten av rök- och alkoholstopp i samband
med operation. Operatören avgör utifrån den medicinska angelägenhetsgraden om
operationen ska strykas eller skjutas på framtiden, om rök- och alkoholstopp inte
fungerat. Det är viktigt att mottagnings- och operationsplanerare aktivt informerar
om tobaksavvänjning och om hjälp till alkoholstopp.

Utskriftsdatum: 2021-08-12

Page 3 of 6

Rutin

4 (6)

Dokumentnamn: Tobak- och alkoholfri i samband med operation. Hälso- och sjukvård, Region
Gävleborg
Dokument ID: 09-350266

Giltigt t.o.m.: 2023-08-21

Revisionsnr: 3

4.2.






Fem steg i samtalet

Identifiera tobaks- och alkoholvanor
Bedöm motivation
Erbjud åtgärd
Följ upp
Dokumentera

4.3.

Dokumentation

Patientens tobaks- och alkoholvanor ska dokumenteras strukturerat vid samtliga
patientkontakter utifrån de journalsystem som är gällande.
Åtgärder dokumenteras med nedanstående KVÅ- koder utifrån de journalsystem
som är gällande.
4.3.1.

DV111
DV112

DV113

Åtgärdskoder för tobak och alkohol
Tobak
Enkla råd om tobaksbruk Information och korta, generella råd om
(i)
tobaksbruk
Rådgivande dialog om tobaksbruk
Rådgivande samtal om
anpassad till patientens hälsa, risknivå och
tobaksbruk (i)
andra förutsättningar
Rådgivande dialog om tobaksvanor
anpassad till patientens hälsa, risknivå och
Kvalificerat rådgivande
andra förutsättningar som utförs i enlighet
samtal om tobaksbruk (i)
med en beteendevetenskaplig metod som
är teoribaserad och/eller strukturerad

DV121

Enkla råd om
alkoholvanor (i)

DV122

Rådgivande samtal om
alkoholvanor (i)

DV123

Kvalificerat rådgivande
samtal om alkoholvanor
(i)

Alkohol
Information och korta, generella råd om
alkoholvanor
Rådgivande dialog om alkoholvanor
anpassad till patientens hälsa, risknivå och
andra förutsättningar
Rådgivande dialog om alkoholvanor
anpassad till patientens hälsa, risknivå och
andra förutsättningar som utförs i enlighet
med en beteendevetenskaplig metod som
är teoribaserad och/eller strukturerad
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4.4.

Informationsmaterial

4.4.1. Informationsmaterial för medarbetare
 Samtal om hälsa - En motivationsguide för samtal om levnadsvanor och
upplevelse av hälsa.
 Utbildningen- ”Rökfri operation” och ”Alkoholfri operation”
 Sluta-Röka-Linjen, kort och kortställ med telefonnummer. Beställs på
www.slutarokalinjen.org .
 Psykologer mot tobak http://www.psychologistsagainsttobacco.org/

4.5.






5.

Informationsmaterial för patienter

Sluta-röka-linjen
En rökfri operation
Alkohollinjen: 020-84 44 48
Alkoholhjälpen.se:
1177 Vårdguiden Region Gävleborg: Rökfri och alkoholfri i samband med
operation

Plan för kommunikation och implementering

Information till privata hälsocentraler sker via nyhetsbrev från Hälsovalskontoret.
Information till offentliga hälsocentraler och de opererande specialiteterna följer
linjeorganisationen.

6.

Dokumentinformation

Rutinen är upprättad i samarbete mellan sakkunniga strateger vid avdelning
Folkhälsa och hållbarhet, Ulrika Olsson och Camilla Larssen, biträdande hälsooch sjukvårdsdirektör, Johan Kaarme, överläkare Lars Svennberg, specialistläkare
Tommy Lundmark och chefläkare John Mälstam.

7.

Referenser

Dokumentnamn

Plats

Nyktra veckor före operationen kan halvera
komplikationsrisken (DN Debatt, 2018)
Alkoholstopp kan halvera riskerna vid operation,
(Ortopediskt magasin, 4/2017, Svensk Ortopedisk
förening, 2017)
Rökstopp inför operation minskar risk för
komplikationer (Läkartidningen 2014)
Läkare: Avstå alkohol innan operation (Dagens
Medicin 2018)

Dn.se
Ortopediskt magasin
Läkartidningen.se
Dagensmedicin.se

Utskriftsdatum: 2021-08-12

Page 5 of 6

Rutin

6 (6)

Dokumentnamn: Tobak- och alkoholfri i samband med operation. Hälso- och sjukvård, Region
Gävleborg
Dokument ID: 09-350266

Giltigt t.o.m.: 2023-08-21

Revisionsnr: 3

Dokumentnamn

Plats

Dags för alkoholfri operation (Läkartidningen 2014)
Nationella riktlinjer för prevention och behandling vid
ohälsosamma levnadsvanor - Stöd för styrning och
ledning (Socialstyrelsen 2017)
Nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård (HFS)
Etiska aspekter på rökstopp inför kirurgi
(Svenska Läkaresällskapet)

Läkartidningen.se
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