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Frågan om rökstopp inför 
planerade kirurgiska ingrepp 
är intressant i sig men utgör 
också ett bra exempel på den 
så kallade ansvarsprincipen, 
som diskuterats i priorite-
ringssammanhang, och vilka 
konsekvenser en sådan kan få 
för den enskilde patienten.

Experter på området bedö-
mer att det finns evidens för 
att rökstopp inför planerad 
kirurgi kan minska kompli-
kationsrisken, särskilt vad 
gäller sårläkning. Med detta 
som utgångspunkt kan det då 
diskuteras vilka konsekven-
ser denna kunskap bör få i 
klinisk praxis.

Den mer precisa frågan är 
om rökstopp kan ställas som 
ett krav eller villkor för att 
patienten ska kunna få det 
kirurgiska ingreppet verk-
ställt eller om sjukvården då 
bör och/eller kan neka sådan 
vård. Frågan kan också for-
muleras som om en riskfak-
tor för kirurgi kan användas 
som generellt kriterium för 
exklusion av vård för en hel 
patientgrupp eller om det i så 
fall krävs en individuell be-
dömning i varje enskilt fall.

etikdelegationen menar att 
om det finns tydlig evidens 
för att rökstopp kan minska 
komplikationsrisken vid viss 
specificerad kirurgi, så ska 
patienten aktivt informeras 
om detta och om vikten av att 
försöka sluta röka för att där-

med få ett mer gynnsamt ut-
fall av ingreppet.

Patienten ska också erbju-
das professionell hjälp att slu-
ta röka. Det är en skyldighet 
för varje vårdgivare att erbju-
da rökslutarstöd till alla pa-
tienter inför planerad kirurgi.

även med de mest effektiva 
rökslutarprogram kommer 
inte alla patienter att kunna 
sluta röka. Till detta kommer 
att det också finns vissa pa-
tienter som av olika skäl inte 
vill sluta röka. Det är då en 
etisk fråga hur sjukvården 
ska förhålla sig till dessa båda 
grupper.

Inför varje beslut om en 
viss medicinsk åtgärd, exem-
pelvis ett kirurgiskt ingrepp, 
måste alltid en värdering av 
nyttan i förhållande till ris-
ker göras. Detta är en konkret 
tillämpning av de etiska prin-
ciperna om att »göra gott« 
och att »inte skada«. Det är 
läkarens uppgift att förena 
sin medicinska kompetens 

med patientens önskan om 
hjälp. Beslut om en viss medi-
cinsk åtgärd ska fattas i sam-
råd med patienten.

Etikdelegationens uppfatt-
ning är emellertid att det är 
oetiskt att använda gruppba-
serade kriterier för beslut om 
planerad kirurgi. Varje pa-
tient som inte kan eller vill 
sluta röka inför kirurgi måste 
bedömas individuellt. Om 
riskerna för ingreppet då 
överväger möjliga vinster av 
detsamma därför att patien-
ten röker, bör läkaren avstå 
från den planerade åtgärden. 
En förhöjd risk av måttlig 
grad bör däremot inte diskva-
lificera från ingreppet. Rök-
ning skiljer sig i risk–nytta-
hänseende inte från andra 
riskfaktorer såsom övervikt, 
alkoholkonsumtion, låg fy-
sisk aktivitet med flera.
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Frågan om rökstopp inför planerade kirurgiska ingrepp har 
 diskuterats intensivt under senare tid. På flera kirurgiska och 
ortopediska kliniker uttalas ett krav på patienter att sluta röka 
för att få tillgång till planerad kirurgi. Svenska Läkaresäll
skapets delegation för medicinsk etik har analyserat frågan  
ur etiskt perspektiv och kommit fram till fyra ståndpunkter.

Läkartidningen tar emot ett stort 
antal manus för publicering  
under vinjetten Debatt och brev. 
I denna ruta upplyser vi om att 
det finns fler debattinlägg på 
Lakartidningen.se/debatt.

Låt oss undvika  
osaklig polarisering  
i debatten om amning
–––Barnläkaren Hans de 
 Keyzers inlägg i LT 34/2011 
(sidan 1545) »Knattetanter 
och amningsfascism« förråar 
och polariserar det viktiga 
samtalet om uppfödning.  
–––de Keyzer hoppas på  
»en mer nyanserad debatt«. 
Tyvärr bidrar han inte själv till 
detta.

Gösta Alfvén

Debatten om amning startade i LT 
32–33/2011 (sidan 1503) med inläg-
get »WHO:s amningsrekommenda-
tion oetisk i utvecklade länder« och 
fortsätter på Lakartidningen.se. 
Övriga tidigare publicerade inlägg:

»Knattetanter« och  
amningsfascism
LT 34/2011, sidan 1545

Saklig och objektiv information kan 
aldrig vara oetisk 
LT 34/2011, sidan 1573

WHO:s amningsrekommendation är 
inte oetisk för svenska förhållanden
LT 34/2011, endast på webben

På bröstfronten intet nytt
LT 36/2011, sidorna 1709-10

Solidarisk amnings- 
rekommendation strider inte  
mot individens rätt att välja
LT 37/2011, endast på webben

Ny debatt på  
lakartidningen.se:

Glöm inte hyper
ventilationen vid  
kultursjukdomar
Ett omfattande arbete om 
utmattningstillstånd/kultur
sjukdomar presenteras i  
Läkartidningens temanummer 
Livsstil och psykisk ohälsa  
(LT 36/2011, sidorna 1679
706). Rehabiliteringsrådets 
slutbetänkande SOU 2011:15 
är en nådig lunta på över 200 
sidor. Trots ambitiösa littera
tursökningar nämner det inte 
hyperventilationssyndrom, 
vilket föranleder mig göra det
ta inlägg i debatten.
 Johannes Lindh

Mer debatt på
Lakartidningen.se

1. Etikdelegationen anser att 
om det finns evidens för att 
rökstopp minskar komplika
tionsriskerna vid planerad 
 kirurgi, så ska patienten infor
meras om detta och stödjas 
till att sluta röka före ingrep
pet. Hälso och sjukvården 
ska erbjuda professionell 
hjälp att sluta röka. 

2. Om patienten inte lyckas 
sluta röka eller av någon an
ledning inte vill sluta röka ska 
en individuell riskbedömning 
av situationen göras. Rökning 

är då en av många riskfaktorer 
som ska vägas in i bedöm
ningen men har ingen särställ
ning i detta avseende. 

3. Om riskerna med ingreppet 
klart överstiger nyttan av det
samma på grund av rökningen 
bör läkaren avstå från åtgär
den. 

4. Etikdelegationen menar att 
det är oetiskt om sjukvården 
ställer rökstopp som ett gene
rellt villkor för att patienten 
ska få det planerade ingreppet 
utfört. Rökning får heller inte 
utgöra grund för prioritering 
på gruppnivå.

n etikdelegationens 
slutsatser

Oetiskt med generellt krav  
på rökstopp inför kirurgi

Rökstopp som generellt villkor 
inför kirurgi, etiskt försvarbart?
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