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                      BILAGA I 

 

SAMMANFATTNING 

 

I samband med kirurgi kan patienterna drabbas av postoperativa komplikationer. Rökning är 

en av riskfaktorerna för detta. Flera landsting arbetar nu aktivt för att förmå patienterna att 

göra rökuppehåll i samband med kirurgi. I Sverige röker cirka 10-12 procent av den vuxna 

befolkningen. Andelen rökare har minskat de senaste åren, men varierar fortfarande beroende 

på socioekonomisk bakgrund och utbildningsnivå. Tobakens skadeverkningar är många och 

allvarliga både för samhälle och individen, till exempel att syreupptagningen försvåras, 

luftvägarna skadas och vävnadernas genomblödning minskar. Hälso- och 

sjukvårdskostnaderna kopplade till rökningens skadeverkningar beräknas till 2,2 miljarder 

årligen. Sjukvården kan hjälpa till med rökavvänjning genom information, stödprogram och 

läkemedelsbehandling. Här har sjuksköterskan en viktig roll att fylla när det gäller 

information, undervisning och motivation.  

 

Syftet var att belysa hur rökning påverkar postoperativa komplikationer i samband med 

kirurgi.  

 

Som metod valdes en forskningsöversikt. Efter sökningar i databaserna PubMed och Cinahl 

valdes 17 vetenskapliga artiklar ut. Sökorden var MESH-termerna smoking cessation, surgical 

procedure, wound healing, complications, nursing samt surgery. Vid sökning i Cinahl gjordes 

fritextsökningar med sökorden: smoking, abstinence, surgery och complications. 

 

Resultatet visade att rökuppehåll resulterade i färre postoperativa komplikationer. Detta gällde 

främst sårkomplikationer och i flertalet fall även lungkomplikationer. Hälften av studierna 

visade minskade hjärt-kärlkomplikationer. De flesta studierna kom även fram till att 

rökuppehållet måste inledas minst fyra veckor före operationen. Kortare uppehåll hade inget 

samband med postoperativa komplikationer. 

 

Slutsatsen var att ha rökuppehåll i samband med operation ger färre postoperativa 

komplikationer, främst när det gäller sårkomplikationer och i något mindre grad vid 

lungkomplikationer. För att genomföra rökuppehåll har sjuksköterskan en viktig roll med 

information och stöd. Arbetet kring rökuppehåll måste vara välplanerat och strukturerat, men 

kräver bara begränsade arbetsinsatser för att patienten ska få bättre förutsättningar att lyckas. 

Rökuppehållet måste enligt studierna vara minst fyra veckor före operation för att resultera i 

minskat antal komplikationer. Kortare uppehåll gav inga signifikanta förbättringar, men heller 

inte några försämringar. Rökuppehåll kan alltid rekommenderas. 

 

 

Nyckelord: Rökuppehåll, postoperativa, komplikationer, kirurgi. 
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INLEDNING 

I samband med kirurgi händer det att patienterna drabbas av olika postoperativa 

komplikationer (Nickelsen, Jørgensen & Kronborg 2005). En av riskfaktorerna för 

komplikationer är rökning (Hjärt- Lungfonden, 2010). Sjuksköterskan har en viktig funktion 

när det gäller information kring rökning, både vid rökavvänjning i allmänhet och vid 

rökuppehåll inför operation (Wetta-Hall, Ablah, Frazier & Molgaard, 2005). Även Idvall 

(2009) anser att sjuksköterskans roll att informera om tobakens skadeverkningar och stödja 

patienterna i deras intention att sluta röka är av stor betydelse. I detta arbete används 

begreppet rökning för produkter där tobak inhaleras i enlighet med Statens folkhälsoinstituts 

definition (2010c).  

BAKGRUND 

Tobaksbruk genom tiderna 

Tobaksanvändandet har sitt ursprung från den amerikanska kontinenten och kom till Europa 

och Sverige under 1500-talet (Centralförbundet för alkohol och narkotikaupplysning, 2011). 

Under lång tid såg varken samhälle eller individ några risker med tobaken, tvärtom 

rekommenderades rökning vid allehanda fysiska och psykiska besvär. Under 1700-talet 

förekom en relativt omfattande tobaksodling inom Sveriges gränser (Nyström, 2005). 

 

De senaste 20 åren har rökningen minskat med cirka en procentandel per år bland den vuxna 

befolkningen. Internationellt sett är andelen dagligrökare i Sverige mycket låg, 12 procent av 

kvinnorna och tio procent av männen rökte 2011. Andelen vuxna tobaksbrukare har under 

2000-talet minskat varje år. En viktig skillnad i rökvanor går mellan olika socioekonomiska 

grupper och olika utbildningsnivåer. I dag är rökningen vanligare bland arbetare och 

lågutbildade, men på 1960-och 1970-talet var rökningen vanligare hos de högutbildade 

(Statens folkhälsoinstitut, 2011b). 

Rökning 

Positiv effekt av tobak och rökning 

Nikotin har vissa farmakologiska effekter som kan förklara varför det kan upplevas positivt 

att röka. Det är bland annat att det går att se en lugnande effekt, antingen direktverkande eller 

som ett resultat av att rökaren slipper biverkningar av abstinens. Det kan även ha en viss 

stämningshöjande effekt (Benowitz, 2010). Ett rökstopp kan ge flera positiva effekter, så som 

förbättrad kondition och en minskning av hjärt-kärlsjukdomar (Lindgärde, 2009). En del som 

röker gör det då de förknippar rökning med något trevligt, övriga gör det mest av gammal 

vana. Rökning verkar avslappnande och innebär en slags belöning för rökaren (Almås, 2009). 

Nikotinet påverkar nervsystemet, receptorer frisätter bland annat dopamin i hjärnans 

belöningssystem, rökaren får en kick av detta (Hjärt-Lungfonden, 2010b). Ionescu (2007) har 

i sin studie påvisat en positiv effekt av rökning i samband med operation. Det visar sig att 

rökare har i mindre utsträckning besvär med illamående och kräkning efter operation. Denna 

skillnad är signifikant jämfört med icke-rökare och är den enda kända positiva effekten av 

rökning i samband med operation. 

  

Rökningens skadeverkan  

Tobaksrök innehåller över 4000 ämnen som är skadliga för människan, till exempel 

kolmonoxid, nikotin och tjärämnen. Kolmonoxid medför negativa följder för kroppen genom 

att syreupptagningen minskar (Dichmann, 2009). Tobaksrök gör att luftvägarna blir irriterade 
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och inflammerade, det bildas mera slem och patienten drabbas av hosta. Nikotinet gör att 

blodkärlen blir mindre töjbara, elasticiteten minskar, det verkar kärlsammandragande och 

genomblödningen av vävnaderna minskar. Nikotinet verkar även på blodplättarna som lättare 

klumpar ihop sig (Hjärt-Lungfonden, 2010b). Nikotin är starkt beroendeframkallande och 

orsakar abstinens vid upphörande av rökning. Tjäran är cancerframkallande och gör lungorna 

svarta.  Hos personer som röker är det vanligare med sjukdomar som hjärtinfarkt, 

hjärnblödning, impotens och ryggont (Dichmann, 2009). Det har skett omfattande forskning 

kring sambanden mellan rökning och hjärt-kärlsjukdomar där senare forskning visar att ökad 

plasmaviskositet och förhöjda nivåer av fibrinogener är riskfaktorer för hjärtsjukdomar och 

stroke (Haustein, Krause, Haustein, Rasmussen & Cort, 2002).  

 

En tidig studie från 1911 visade att benartärsjukdom var tre gånger så vanligt bland rökare än 

icke-rökare enligt Black (2011). Personer med benartärsjukdom i form av intermittent 

claudicatio kan se en stor förbättring i form av ökad gångförmåga, efter att de har slutat röka 

(Powell, 1995). Rökare med kritisk ischemi i benen löper större risk för amputation än icke-

rökare (Black, 2010). I en annan studie påvisar författarna att en rökare som opereras med en 

by-pass i benen löper tre gånger så stor risk att det inopererade graftet ockluderar, som när en 

icke-rökare opereras med samma metod (Willigendael, 2005).  

 

Forskning visar att rökning är skadligt då hälften av alla rökare dör av sin rökning och rökare 

förkortar sitt liv med i genomsnitt 10 år (Doll, Peto, Wheatley, Grey & Dutherland, 1994). 

Tobaksrökningen är idag en av de största orsakerna till sjukdom och tidig död. I världen dör 

över fem miljoner människor varje år på grund av rökning. I Sverige är dock andelen rökare 

förhållandevis låg i en internationell jämförelse (Centralförbundet för alkohol- och 

narkotikaupplysning, 2010). 

Samhällskostnader 

Cirka sju procent av de sammanlagda sjukdomskostnaderna kan hänföras till rökning (Idvall, 

2009). Hälso- och sjukvårdens kostnader för vård och läkemedel relaterat till rökning 

beräknas till 2,2 miljarder årligen (Statens folkhälsoinstitut, 2010c).  Det är kostnadseffektivt 

att arbeta förebyggande med att få personer att ge upp sitt beroende av nikotin (Lindgärde, 

2009). Kostnaden för att rädda ett levnadsår med hjälp av rökavvänjning med 

nikotinläkemedel kan uppgå till mellan 30000 och 80000 kronor. Detta kan jämföras med 

150000 till 200000 kronor för blodtrycksbehandling av en medelålders person. Det är mera 

kostnadseffektivt att bedriva rökavvänjning än ett flertal andra medicinska åtgärder (Idvall, 

2009). Sett i ett hälsoperspektiv måste målet för en nationell folkhälsopolitik vara att 

motverka bruk av tobak i alla dess former. Detta kan ske med hjälp av lagstiftning, prispolitik, 

höjd inköpsålder med mera (Statens folkhälsoinstitut, 2011b).  

Rökavvänjning 

Rökningen är en viktig del av en individs personlighet och sociala vanor. Det går därför sällan 

att sluta på något enkelt sätt. Patienterna kan även ha en förnekelse gentemot rökningens faror 

och dess påverkan på olika sjukdomar. Hos de patienter som inte är motiverade att sluta röka 

kan sjukvården dock försöka skapa motivation, till exempel genom bra information. 

Skrämselpropaganda eller moraliska fördömanden bör dock inte användas. Den fysiska 

abstinensen är som starkast inom ett par dagar, men avtar ofta efter 3-4 veckor (Dichmann, 

2009). Det sker redan ett visst arbete i syfte att få patienter rökfria genom information vid 

mottagningsbesök, utdelning av skriftligt material såsom broschyrer, samt hänvisningar till 

olika program för rökavvänjning (Statens folkhälsoinstitut, 2010c). Det har tidigare förts en 

debatt om ytterligare stödinsatser till de patienter som behöver sluta röka, samt att vissa 
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vårdgivare hänvisar till patientsäkerhetsfrågor i anknytning till rökning och kirurgiska 

behandlingar istället för att sätta villkor om rökfrihet inför operation (Sveriges Kommuner 

och Landsting, 2010). I en undersökning av Thyrian et al. (2008) visas att det finns en tydlig 

skillnad mellan att rökare rent allmänt vill sluta med rökningen, men att de mer sällan sätter 

upp en tydlig tidsram för detta stopp. Idvall (2009) skriver att rökning är ett hälsoproblem 

vilket de flesta rökare är medvetna om och enligt undersökningar säger sig 70 procent vilja 

sluta röka.  

 

Information och råd till patienten som vill sluta röka  

En arbetsgrupp från WHO har tagit fram riktlinjer för hur ett rökavvänjningssamtal bör 

utformas. De har sammanfattat det med 5 punkter – 5A: 

”Ask (fråga om tobaksbruk) 

Advice (ge råd, förslag till rökstopp) 

Assess (bedöm motivationen till rökstopp). 

Assist (stöd patienten till förändring)  
Arrange follow-up (följ upp resultatet)” (Idvall, 2009, sid 136). Det är viktigt att tid finns 

avsatt för att patienter får komma på återbesök, både enskilt och i grupp. Grunden ska vara att 

sätta patienten i centrum, att ta vara på dennes synpunkter och funderingar och utgå ifrån 

dessa i rökavvänjningssamtalen (Idvall, 2009).  

 

Det är viktigt att ta ett eget beslut att sluta röka. Att bestämma datum för rökuppehållet är en 

bra början. Rökaren kan även städa undan cigaretter och askkoppar, skapa rökfria zoner och 

undvika de platser och situationer som påminner om rökning. Eftersom rökningen är både ett 

fysiskt beroende och en social vana är förändringsprocessen svår att genomföra. Det behövs 

stöd från både närstående och professionella rökavvänjare (Hjärt-Lungfonden, 2010a). För 

den som vill ha stöd och hjälp att sluta röka finns det flera olika alternativ, bland annat 

vårdcentralen, apoteket och sluta-röka-linjer, men också foldrar som vänder sig till patienter 

(Statens folkhälsoinstitut, 2011b). Det finns en informationsbroschyr som speciellt riktar sig 

till rökaren, med råd om att sluta röka inför operation (Statens folkhälsoinstitut, 2010a). 

Rigotti, Munafo, Murphy och Stead (2003) har i sin översiktsartikel funnit att enbart kortare 

rökavvänjningssamtal inte var signifikant sammankopplat med högre frekvens av rökstopp. 

Om patienten däremot fick upprepade samtal och även uppföljning efter sjukhusvistelsen 

under längre tid än 1 månad, var sambandet med högre frekvens av rökstopp signifikant 

jämfört med kontrollgruppen. Enligt en undersökning gjord på coronar bypass-opererade 

patienter av Smith och Burgess (2009) lyckas 39 procent av patienterna som fått en 

lågintensiv rökavvänjning med sitt rökstopp under 12 månader, medan 57 procent som fått en 

intensiv rökavvänjning är rökfria efter 12 månader. Skillnaden mellan de två metoderna var 

att den ena gruppen fick viss rådgivning och två broschyrer att läsa, den andra fick gruppen 

fick mer omfattande rådgivning, ett hemmaterial samt sju telefonkontakter med sjuksköterska. 

Oddsen för att lyckas med rökavvänjningen var två gånger högre för dem som fått en mer 

intensiv avvänjning. En annan studie visar också att uppföljande och stödjande samtalen 

utförda av sjuksköterskor ger en märkbar ökning av avhållsamhet vid en uppföljning efter sex 

månader. Resultatet visade att över 40 procent förblev rökfria, medan bara 30 respektive 20 

procent lyckades när de enbart fått rådgivning eller sedvanlig vård (Chouinard & Robichaud-

Ekstrand, 2005). 

Icke receptbelagda läkemedel 

Nikotinersättning finns i form av tuggummi, plåster, nässpray, sugtabletter och som inhalator. 

Med hjälp av dessa tillsammans med stöd enskilt och i grupp kan många riskpersoner lyckas 

med rökstopp (Lindgärde, 2000). Nikotinersättningsmedel är icke receptbelagda läkemedel 
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som ersätter nikotinet i tobaken. Det mildrar abstinensen och gör att risken för återfall 

minskar. Det är viktigt att läkemedlen används på rätt sätt och i rätt dos för att ha bästa 

möjliga effekt. Vilken typ av medel som fungerar bäst beror på vilka rökvanor personen har. 

Det har visat sig ha bäst effekt att börja använda nikotinersättningsläkemedel cirka två veckor 

före planerat rökstopp. Då finns möjlighet att trappa ner på antalet cigaretter och förbereda sig 

i övrigt på att sluta röka (Hjärt-Lungfonden, 2010a). 

Receptbelagda läkemedel 

Förutom icke receptbelagda läkemedel finns andra läkemedel som hjälper rökaren att sluta 

röka. Bupropion (Zyban) gör att röksuget blir mindre genom att minska hjärnans 

belöningssystem som styr utsöndring av dopamin och seretonin. Denna behandling ska 

påbörjas 2 veckor före planerat rökstopp, då har läkemedlet fått full effekt. Vareniklin 

(Champix) är ett läkemedel som blockerar nikotinreceptorerna och därigenom minskar 

behovet att röka. Zyban och Champix är receptbelagda. Abstinensen och suget minskar efter 

rökstopp (Hjärt-Lungfonden, 2010a). En översiktsartikel visar att en kombination av de olika 

metoderna rådgivning och läkemedel ger en signifikant ökning av antal rökstopp jämfört med 

kontrollgruppen. Att patienterna försöker sluta röka av sig själva har liten effekt (Ranney, 

Melvin, Lux, McClain & Lohr, 2006).  

Vaccin mot tobak  

I Sverige och flera andra länder pågår forskning för att ta fram ett vaccin mot rökning. Det ska 

påverka immunsystemet att producera antikroppar som hindrar nikotinmolekyler att nå fram 

till hjärnan. Det leder till att belöningssystemet inte aktiveras och rökaren får ingen stimulans 

att röka (Hjärt-Lungfonden, 2010b). 

Mätmetoder  

Nikotinberoendet kan mätas med Fagerström-skalan. Denna skala är uppkallad efter 

nikotinforskaren Karl-Olov Fagerström. Fagerström-skalan är en metod att bedöma hur stort 

beroende av nikotin en person har, både fysiskt och psykologiskt beroende. Patienten får svara 

på åtta frågor där svaren har olika vikt och där poängen till slut summeras. Hög slutsumma 

markerar högt beroende av nikotin. Skalan kan även användas som en indikator på vilken dos 

av nikotinersättning man skall rekommendera (Tait et al., 2006).  

Lagstiftning 

Tobakslagen har flera föreskrifter som är av betydelse för hur sjukvården ska agera gentemot 

rökning. I lagen står att rökning inte är tillåten inom barnomsorg, skolor och hälso- och 

sjukvårdslokaler. Arbetsgivaren ansvarar för att personalen inte mot sin vilja blir utsatt för 

tobaksrök i sin arbetslokal (SFS 1993:581). I Hälso- och sjukvårdslagen skrivs att vården 

särskilt ska visa respekt för patienternas självbestämmande och integritet, samt att vården ska 

så långt som möjligt utformas och genomföras i samråd med patienten. Patienten ska 

dessutom ges en individuellt anpassad information om vården (SOSFS 1982:763 § 2a).  

Rökpolicy 

I Karolinska Universitetssjukhusets policy för rökfritt sjukhus står att personal bara får röka 

på hänvisade platser utomhus i civila kläder utanför arbetstid. Patienter får bara röka utomhus 

på hänvisade platser. Syftet med det rökfria sjukhuset är bland annat att ingen patient ska 

vårdas av medarbetare som luktar tobak, samt att medarbetarna ska vara förebilder för hälso- 

och sjukvården (Karolinska Universitetssjukhuset, 2008). 
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Sjuksköterskans roll 

Enligt Socialstyrelsens kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska ska 

sjuksköterskan ha förmåga att informera, undervisa och motivera patienten när det gäller 

behandlingens innehåll. Hon ska dessutom kunna aktivt förebygga hälsorisker och hjälpa 

patienten till förändrade livsstilsfaktorer. I detta hälsoförebyggande arbete ingår att förmedla 

kunskap om hur tobak påverkar hälsan, samt att ge stöd till de patienter som vill sluta röka. 

(Socialstyrelsen, 2005). Sjuksköterskan har en betydande roll när det gäller information kring 

rökning, både vid rökavvänjning i allmänhet och vid rökuppehåll inför operation. Patienten 

kan vara mer motiverad till rökuppehåll i samband med kontakten med sjukvården (Wetta-

Hall, Ablah, Frazier & Molgaard, 2005).  Enligt en studie av Sreedharan, Muttappallymyaili 

och Venkatraman (2010) visas att sjuksköterskor har en positiv attityd till att ge 

rökavvänjningsvård till sina patienter. Detta berodde bland annat på att de därigenom kunde 

utnyttja sina kunskaper och ge råd och stöd för patientens tobaksupphörande. Dessutom ansåg 

nästan alla deltagande sjuksköterskor att det var en lämplig situation för rådgivning när 

patienterna ändå vårdades på sjukhus.  

 

Det visas dock att det inte finns någon konsekvent rutin för hur informationen om rökuppehåll 

ska utformas till patienter som ska genomgå operation. Sjuksköterskan på en kirurgisk 

vårdavdelning är betydelsefull då det är sjuksköterskan som kan identifiera de patienter som 

behöver informationen och även ge den informationen (Lauerman, 2008). Sjuksköterskan har 

även en viktig roll att upptäcka tidiga symtom på komplikationer i samband med kirurgi 

(Almås & Berntzen, 2009).  

Kirurgi 

Ett flertal sjukdomar kan resultera i att patienten måste genomgå ett kirurgiskt ingrepp. Trots 

att de flesta patienter har fått vara med att fatta operationsbeslutet, blir de ändå oroliga när 

operationsdagen närmar sig. Det har skett en snabb utveckling av förbättrade 

operationsmetoder som har minskat riskerna, men kirurgi innebär fortfarande olika grader av 

risker för patienten. Resultatet av operationen beror till stor del på patientens allmäntillstånd, 

preoperativa förberedelser, anestesi, operationsmetod, övervakning efter operation och 

rehabilitering (Almås & Berntzen, 2009). 

 

Sårkomplikationer 

Ett operationssår läker vanligtvis utan problem. Dock kan det uppstå komplikationer, bland 

annat infektion och även sårrupturer, det vill säga att såret går upp i suturerna. Möjliga 

orsaker till detta kan vara infektion, plötslig hostning, otillräcklig suturering av såret eller 

nedsatt allmäntillstånd. En sårinfektion i ett operationsområde uppkommer ofta runt det 5:e 

eller 6:e postoperativa dygnet. Det finns faktorer som kan påverka individens motståndskraft, 

till exempel övervikt, undernäring, behandling med kortison och hög ålder då 

antikroppsproduktionen avtar. Det finns också lokala förhållanden i operationsområdet som 

ökar risken för infektion. Det kan vara hematom, syrebrist, nedsatt cirkulation som kan bero 

på åderförkalkning eller tryck mot såret men även om en främmande kropp såsom protes eller 

dränage finns. Rökning är också en stark riskfaktor för sårkomplikationer. Postoperativt kan 

vårdpersonalen minska risken för infektion genom att använda aseptisk teknik vid 

såromläggning och vara uppmärksam på infektionstecken. Symtomen kan vara rodnad, 

svullnad, smärta och värmeökning (Almås & Berntzen, 2009).  

 

Lungkomplikationer 

Lungkomplikationer uppkommer ofta inom de 48 första timmarna efter operation. Det finns 

flera riskfaktorer som var och en eller i kombination kan orsaka lungkomplikationer. De 
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vanligaste är KOL (kronisk obstruktiv lungsjukdom), nedsatt allmäntillstånd, övervikt, 

rökning och bristande preoperativ information om host- och andningsteknik. De vanligt 

förekommande lungkomplikationerna är sammanfall av alveoler (atelektaser) och 

lunginflammationer (pneumoni). Postoperativ pneumoni uppkommer inte bara beroende på 

atelektaser utan beror också på en sekretanhopning som inte kommer upp. Att mobilisera 

patienten tidigt redan under operationsdygnet minskar betydligt risken för 

lungkomplikationer. Det är mycket viktigt att patienten är smärtlindrad inför mobilisering för 

att denne ska kunna röra sig ordentligt. Patienten bör få information före operationen om hur 

dessa komplikationer kan förebyggas med rätt andningsteknik, hostövningar och andra 

slemlösande åtgärder (Dichmann, 2009). 

 

Hjärt-kärlkomplikationer 

De vanligaste hjärt- och kärlproblemen efter kirurgi hör ihop med minskad eller ökad 

blodvolym. Blodtrycksfall kan inträffa postoperativt av flera orsaker. En orsak kan vara 

preoperativ blodförlust eller vätskeförlust som är otillräcklig kompenserad. Blodtrycket kan 

också sjunka om patienten fått läkemedel som påverkar hjärtats pumpförmåga eller läkemedel 

som har en utvidgande effekt på perifera kärl (Almås & Berntzen, 2009).  

Problemformulering 

Det är väl känt att tobaksrökning är farligt för hälsan i allmänhet (Idvall, 2009) och ökar 

risken för postoperativa komplikationer. Sjuksköterskan har en betydande roll när det gäller 

information kring rökning, både vid rökavvänjning i allmänhet och vid rökuppehåll inför 

operation (Wetta-Hall et al., 2005). För att sjuksköterskan ska kunna ge adekvat information 

om hur rökning påverkar postoperativa komplikationer är det viktigt att få en samlad 

kunskapsbild inom detta område. 

SYFTE 

Syftet var att belysa hur rökning påverkar postoperativa komplikationer i samband med 

kirurgi. 

Frågeställningar  

Vilken effekt har ett rökuppehåll inför operation avseende postoperativa komplikationer? 

Vad finns det för skillnader avseende postoperativa komplikationer när det gäller rökare 

jämfört med icke-rökare? 

 

METOD 

Metoden är en forskningsöversikt. Meningen med en forskningsöversikt är att sammanställa 

aktuell vetenskap inom ett specifikt område. Kunskaperna kommer från forskning beskriven i 

vetenskapliga artiklar (Forsberg & Wengström, 2008). Forskningsöversikter har blivit alltmer 

vanligt förekommande eftersom det hela tiden kommer ny forskning inom aktuellt område. 

Målsättningen med en forskningsöversikt är oftast att generalisera, att hitta nya teorier eller att 

hitta praktiska tillämpningar (Backman, 2008). Eftersom syftet med studien var att 

sammanställa befintlig forskning kring valt problemområde anser författarna till föreliggande 

arbete att forskningsöversikt passade bra som metod.  

Urval  

Urvalskriterierna var vetenskapliga artiklar publicerade från 2001 och framåt för att studierna 

ska vara så aktuella som möjligt, skrivna på engelska eller svenska och som kunde fås fram i 

fulltext. Reviews har exkluderats.  
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Genomförande 

Artikelsökningen genomfördes i databaserna PubMed och Cinahl. Detta är databaser som 

innehåller artiklar om omvårdnadsforskning (Forsberg & Wengström, 2008). Sökorden var 

MESH-termerna smoking cessation, surgical procedure, wound healing, complications, 

nursing samt surgery. En inledande sökning gjordes utan begränsningar, i avsikt att få en 

uppfattning om hur stort ämnet var, med sökordet smoking cessation som resulterade i 22801 

träffar i PubMed. För att avgränsa sökningarna gjordes begränsningarna Human, RCT, 

English samt att sökorden användes i olika kombinationer. Artikelsökning genomfördes även 

i Cinahl. Vid sökning i Cinahl gjordes fritextsökningar med sökorden: smoking, abstinence, 

surgery och complications. Först lästes titeln igenom och om den verkade relevant lästes 

abstractet och slutligen lästes de artiklar som verkade besvara syftet i sin helhet. Utöver 

databassökningarna gjordes manuella sökningar utifrån referenser i artiklarna, vilket 

resulterade i två artiklar. En av artiklarna var från år 2000, denna bedömdes vara relevant och 

inkluderades i studien. Totalt inkluderades 17 artiklar i forskningsöversikten. 

Datainsamlingen gjordes mellan oktober 2011 och januari 2012. Resultatet från 

artikelsökningarna redovisas i tabell 1. 

 
Tabell 1. Redovisning av artikelsökningen 

Databas 

 

Sökord Träffar Lästa 

abstrakt 

Inkluderade 

artiklar 

PubMed Smoking cessation (Limits 

Humans, RCT, English )  

1466 0 0 

PubMed Smoking cessation 

Surgery 

Complications (Limits 

Humans, RCT, English) 

45 15 6 

 

PubMed Smoking cessation, surgery, 

woundhealing (Limits Human, 

RCT, English) 

6 4 2 

 

PubMed Smoking Cessation AND 

Surgical Procedures (Limits 

Humans, RCT, English) 

 

34 20 3 (7 st. fanns 

även i annan 

sökning) 

 

 

PubMed Smoking Cessation AND 

Nursing (Limits Humans, 

RCT, English) 

70 0 0 

PubMed Smoking Cessation AND 

Nursing AND surgery (Limits 

Humans, RCT, English) 

1 1 0 

 

PubMed Manuell sökning 

  

 4 2 

 

Cinahl Smoking cessation, surgery, 

complications 

80 10 2 

Cinahl Smoking, abstinence, surgery, 

complications 

10 3 2 

Totalt  1622 57 17 
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Databearbetning 

De inkluderade artiklarna lästes åter igenom av författarna var för sig och understrykningar 

gjordes av det som ansågs viktigt och relevant. I avsikt att minimera eventuella fel har 

författarna använt sig av lexikon vid översättningen av artiklarna. Författarna har träffats 

regelbundet för att diskutera artiklarna och dess innehåll och har även diskuterat hur artiklarna 

skulle struktureras. Artiklarna har sorterats under gemensamma rubriker, det vill säga 

sårkomplikationer, lungkomplikationer, hjärt-kärlkomplikationer samt övriga komplikationer. 

Den indelningen framkom under databearbetningen. I resultaten sorterades fynden under 

dessa rubriker. Artiklarna har kvalitetsbedömts och granskats enligt bedömningsunderlag för 

vetenskaplig klassificering (Bilaga II). Kriterierna är tagna från Willman, Stoltz och 

Bahtsevani (2011). Artiklarna har sammanställts i en matris (Bilaga I).  

 

FORSKNINGSETISKA ÖVERVÄGANDEN 

De artiklar som granskas ska vara skrivna i enlighet med ”god sed i forskningen”. Vid en 

forskningsöversikt är det viktigt att vara ärlig gentemot materialet i artiklarna. Det görs 

genom att inte förvanska ursprungstexten, varken i citat, urval eller innehåll. Författarna ska 

presentera både positiva och negativa fynd, inte bara sådant som stöder vad författarna själva 

anser redan från början. Dessutom ska författarna noga och korrekt källhänvisa allt som 

refereras så att läsaren själv kan bilda sig en uppfattning om materialet och dess innehåll i 

enlighet med Vetenskapsrådets rekommendationer (Vetenskapsrådet, 2011). Detta har 

författarna till föreliggande arbete haft i åtanke under arbetsprocessen. Författarna till 

forskningsöversikten ska även göra ett etiskt övervägande om hur urval görs och hur 

presentationen av resultatet utformas. Det är även viktigt att notera om artiklarna har ett etiskt 

godkännande (Forsberg & Wengström, 2008).  

 

RESULTAT 

Resultatet av de 17 artiklarna sorterades in under olika rubriker. Dessa rubriker var 

sårkomplikationer, lungkomplikationer, hjärt-kärlkomplikationer och övriga komplikationer.  

Sårkomplikationer  

En studie av Sørensen, Karlsmark och Gottrup (2003) var syftet att undersöka hur rökuppehåll 

påverkade antalet sårkomplikationer, om det fanns någon optimal tid för rökuppehållet, samt 

om det spelade någon roll om rökstoppet uppnåtts med hjälp av nikotinersättningsmedel. En 

grupp rökare fick fortsätta röka, medan en annan grupp fick sluta med eller utan hjälp av 

nikotinersättningsmedel. Alla försökspersoner fick ett antal utstansade biopsisår i sacrum. 

Såren följdes upp under två veckor för att se eventuella sårkomplikationer, såsom smärta, 

rodnad, var eller ruptur.  Resultatet visade att 12 procent av rökarna hade sårinfektioner, 

jämfört med två procent bland icke-rökarna. Bland rökarna hade 12 procent sårrupturer, 

jämfört med noll procent bland icke-rökarna. Det fanns ingen skillnad mellan de som uppnått 

rökuppehållet med nikotinersättningsmedel jämfört med placebo. Undersökningen visade 

även att det behövdes fyra veckors rökuppehåll för att deltagarna med rökuppehåll skulle ha 

signifikant färre sårinfektioner än de patienter som fortsatte röka. Liknande resultat framkom i 

en studie av Chang et al. (2000) där antalet sårkomplikationer vid bröstplastik minskade för 

patienter med minst fyra veckors rökuppehåll. Bland rökarna hade 18,9 procent någon slags 

komplikation, medan icke-rökarna hade 9,0 procent. Patienter med rökuppehåll hade 10 

procent komplikationer. Skillnaderna visades tydligast vid nekroser vid tag-stället. 
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I en japansk studie av Kuri, Nakagawa, Tanaka, Hasuo och Kishi (2005) undersökte forskarna 

i vilken grad rökstopp under olika lång tid före hals- och nackkirurgi påverkade 

komplikationer kring sårläkning efter operation. Undersökningen visade att sårläkningen var 

signifikant bättre hos dem som aldrig rökt eller åtminstone slutat röka 22-42 respektive 43 

eller fler dagar före operation. Bland rökarna hade 85 procent sårkomplikationer, medan bland 

icke-rökarna var förekomsten 47 procent. Bland patienterna med minst 43 dagars rökstopp 

hade 59 procent komplikationer, och bland de med 22-42 dagars rökstopp hade 55 procent 

komplikationer. Bland de patienter som inledde sitt rökstopp 8-21 dagar före operation hade 

67 procent komplikationer.  

 

I en studie genomförd på fyra svenska universitetssjukhus undersökte Lindström et al. (2008) 

hur rökstopp fyra veckor före och efter kirurgi påverkade risken för postoperativa 

komplikationer. Det visade sig att i interventionsgruppen som hade rökstopp fick 21 procent 

komplikationer, medan i kontrollgruppen som fortsatte röka var motsvarande siffra 41 

procent. Skillnaden var statistiskt signifikant. För de patienter som slutade röka endast 1-2 

veckor före operation märktes inga tydliga minskningar av komplikationer.  

 

Bland patienter som opererades akut för ortopediska ingrepp undersökte Nåsell, Adami, 

Samnegård, Tønnesen och Ponzer (2010) om ett program för rökstopp som inleddes under 

den akuta sjukhusvistelsen och 6 veckor framåt kunde minska antalet komplikationer. 

Resultaten visade att andelen patienter med åtminstone en postoperativ komplikation var flera 

i kontrollgruppen än i interventionsgruppen, 38 procent respektive 20 procent. Den skillnaden 

var signifikant. Utvecklingen av två eller fler postoperativa komplikationer var också 

vanligare bland kontrollgruppen. Ytlig sårinfektion var den vanligaste komplikationen i båda 

grupperna. Denna skillnad var inte signifikant. Undersökningen visade att det var 2,51 gånger 

ökad risk för komplikationer för de som fortsatte röka till skillnad mot interventionsgruppen, 

men denna skillnad var inte signifikant. Även Møller, Villebro, Pedersen och Tønnesen 

(2002) kom fram till att sårkomplikationer var mer vanligt hos de som hade rökuppehåll än 

dem som fortsatte röka. Skillnaden var signifikant. Turan et al. (2011) genomförde en 

retrospektiv kohortstudie där ett stort antal patienter inkluderades. Forskarna fann att rökare 

hade signifikant högre risk att få postoperativa sårinfektioner, både djupa och ytliga. Rökarna 

löpte även större risk att få septisk chock. 

 

Resultatet från en studie av Sørensen och Jørgensen (2003) baserad på personer som 

genomgått kolorectal kirurgi visade inte någon signifikant skillnad på postoperativa 

sårkomplikationer mellan patienter som slutat röka ca två veckor innan operation jämfört med 

dem som fortsatt röka. Bland de patienter som hade rökuppehåll fick 33 procent 

sårkomplikationer, medan motsvarande siffra i kontrollgruppen var 27 procent. Liknande 

resultat framkom i en studie av Chan, Withey och Butler (2006). Syftet var att undersöka 

postoperativa komplikationer hos patienter som genomgått bröstreduktion. De patienter som 

hade minst fyra veckors rökuppehåll fick lika lite sårkomplikationer som gruppen icke-rökare, 

medan de som gjort uppehåll kortare tid än fyra veckor hade sårkomplikationer närmare 

rökarnas nivåer. Icke-rökare hade 33,7 procent komplikationer, rökare som slutat minst fyra 

veckor före operation hade 33,3 procent. De som slutat mindre än fyra veckor före operation 

hade 52,6 procent komplikationer, jämfört med rökarnas 67,7 procent. 

 

Thomsen et al. (2010) undersökte hur rökstopp på två dagar före och tio dagar efter operation 

påverkade bröstcancerpatienter. Resultatet visade att ett så kort rökuppehåll inte gav någon 

klinisk effekt på postoperativa komplikationer. Resultaten för sårinfektioner var i 

interventionsgruppen 44 procent jämfört med kontrollgruppens 45 procent. Moore, Mills, 
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Moore, Miklos och Mattox (2004) valde att jämföra icke-rökare med dem som gick med i 

rökavvänjningsprogram, ingen jämförelse gjordes med rökare. Här fann författarna att 

sårkomplikationer var de vanligaste förekommande komplikationerna i båda grupperna, dock 

fann de ingen skillnad mellan de båda grupperna. 

Lungkomplikationer 

Resultatet i en studie på patienter med primär lungcancer eller metastaser visade att icke-

rökare uppvisade lungkomplikationer för 8 procent av patienterna, medan före detta rökare 

som slutat mer än två månader före operation hade 19 procent lungkomplikationer, och före 

detta rökare som slutat mindre än två månader före operation hade 23 procent 

lungkomplikationer, samma siffra för rökare. Skillnaden mellan icke-rökare och de tre 

grupperna med rökare var signifikant. Det var ingen signifikant skillnad mellan de som 

fortsatte att röka eller slutade inför operation (Barrera et al., 2005). Turan et al. (2011) visade 

att rökare oftare fick lunginflammation efter operation än icke-rökare. Skillnaden var 

signifikant. 

Nakagawa, Tanaka, Tsukuma och Kishi (2001) har undersökt hur postoperativa 

lungkomplikationer påverkades i fyra olika patientgrupper med olika rökvanor. Patienterna 

genomgick lungkirurgi. Resultaten visade att lungkomplikationer uppstod hos 43 procent av 

rökarna, hos 54 procent av dem som slutat röka 2-4 veckor före operation, hos 35 procent av 

dem som slutat röka mer än fyra veckor före operation, samt hos 24 procent av icke-rökarna. 

Moore et al. (2004) kom fram till att patienterna i rökavvänjningsgruppen hade flera 

lungrelaterade komplikationer än icke-rökare. Av de som slutat röka fick 2,6 procent 

lungkomplikationer medan 0,9 procent av icke-rökare drabbades. Denna skillnad var inte 

signifikant. 

Yamashita et al. (2004) studerade patienter som genomgick mindre kirurgiska ingrepp. 

Rökare och de som hade haft mindre än två månaders rökfri period löpte större risk att få ökad 

sputumvolym än icke-rökare och de som hade haft längre rökfri tid än två månader. Denna 

skillnad bedömde författarna som signifikant. Sambandet mellan rökfri period och 

postoperativa lungrelaterade komplikationer kunde inte bedömas då antalet patienter med 

dessa komplikationer var för få för få för att analyseras statistiskt. 

Sørensen och Jørgensen (2003) kunde inte påvisa någon skillnad på förekomsten av 

lungkomplikationer mellan de patienter som hade rökstopp och de som fortsatte röka. 

Förekomsten var 41 procent respektive 43 procent i kontrollgruppen. Sørensen, Hemmingsen 

och Jørgensen (2007) har i en efterföljande studie liknande resultat. Inte heller Lindström et 

al. (2008) fann någon skillnad mellan de som genomgick rökavvänjningsprogram och de som 

fortsatte röka. Endast en patient drabbades av lungkomplikationer i gruppen med rökare, i 

rökavvänjningsgruppen fick ingen patient lungkomplikationer. Den bröstcancerstudie som 

Thomsen et al. (2010) genomförde visade att en kortare rökfri period före operation inte hade 

någon effekt på minskade lungkomplikationer jämfört med rökare som fick 

standardbehandling. 

Hjärt-kärlkomplikationer 

I en studie med rökavvänjning kom Møller et al. (2002) fram till att det är vanligare med 

kardiovaskulära komplikationer efter operation för de som får standardbehandling än de som 

deltar i rökavvänjningsprogram. Ingen deltagare i interventionsgruppen fick komplikationer 

från hjärta och kärl, medan 10 procent i referensgruppen fick kardiovaskulära komplikationer. 

Denna skillnad var inte signifikant. Turan et al. (2011) såg i sin retrospektiva studie att risken 

dödlighet efter 30 dagar var signifikant större för rökare än de som inte rökte. De löpte även 

större risk att få hjärtinfarkt postoperativt än för icke-rökare. Skillnaden var signifikant. 
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Pungapong et al. (2002) visade i sin studie som inkluderade patienter som genomgått 

levertransplantation att 17 procent av före detta rökare samt rökare utvecklade 

kärlkomplikationer, medan endast 8 procent av icke-rökare fick kärlkomplikationer. Denna 

skillnad var signifikant. När de jämförde dem som slutat röka för mer än två år sedan fick 

11,8 procent kärlkomplikationer mot 24,2 procent av rökarna. Skillnaden var signifikant. 

Lindström et al. (2008) genomförde en studie där de jämförde personer som genomgick 

rökavvänjningsprogram fyra veckor före operation med de som fortsatte röka. I denna studie 

kunde författarna inte påvisa någon skillnad vad gällde förekomst av kardiovaskulära 

komplikationer. Inte heller Thomsen et al (2010) kunde påvisa några skillnader i antalet 

kardiovaskulära komplikationer. I interventionsgruppen hade 3 procent dessa komplikationer 

medan 2 procent av dem som fortfarande rökte fick komplikationer. 

Övriga komplikationer 

Møller, Pedersen, Villebro och Nørgaard (2003) hade som syfte att undersöka vilka faktorer 

som spelar in för att lyckas med rökavvänjning för att minska postoperativa komplikationer. I 

sin studie fann de att rökavvänjning har effekt på att reducera antal postoperativa 

komplikationer. 17 procent av deltagarna i interventionsgruppen fick postoperativa 

komplikationer medan 26 procent av de som fick standardbehandling uppvisade 

komplikationer efter kirurgi. 

Møller et al. (2002) hade även studerat om patienterna fick genomgå sekundär kirurgi. I 

studien såg författarna att de som ingick i rökavvänjningsprogram fick färre reoperationer än 

de som fick standardbehandling, 4 procent jämfört med 15 procent. Denna skillnad var inte 

signifikant. 

 

DISKUSSION 

Metoddiskussion 

Valet att använda forskningsöversikt som metod har visat sig vara en bra metod för att svara 

på syftet. I en sådan kunde författarna sammanställa aktuella forskningsresultat inom ämnet. 

Det är känt att enstaka studier inte utgör tillräckliga bevis. Det är nödvändigt att liknande 

resultat kan ses i upprepade studier för att höja bevisgraden (Forsberg & Wengström, 2008). I 

denna forskningsöversikt fanns en risk att de behandlade artiklarna inte blev korrekt 

förstådda, beroende på språksvårigheter. De inkluderade studierna var från Sverige, Danmark, 

USA, Japan och England alla artiklarna var skrivna på engelska. I avsikt att minska risken för 

feltolkning har artiklarna bearbetats både individuellt och gemensamt för att undvika 

missförstånd och egna tolkningar. Vidare har ett Svenskt- Engelskt lexikon använts för att öka 

tillförlitligheten. Författarna har även tagit hjälp med översättning av vissa kirurgiska termer 

av läkarna på arbetet.  

 

Först planerades att bara använda RCT- artiklar på grund av det höga vetenskapliga värdet, 

men det visade sig att sökresultatet blev för begränsat. Det var fortfarande svårt att hitta 

tillräckligt med artiklar som undersökte perioperativt rökuppehåll även om den ursprungliga 

tidsbegränsningen på tio år togs bort. Artikelsökningen genomfördes i databasena PubMed 

och Cinahl Sökorden var MESH-termerna smoking cessation, surgical procedure, wound 

healing, complications, nursing samt surgery. Vid sökning i Cinahl gjordes fritextsökningar 

med sökorden: smoking, abstinence, surgery och complications Författarna ansåg att sökorden 

var passande för valt ämne. Manuella sökningar gjordes i övriga aktuella artiklars referenslista 

för att hitta flera artiklar som svarade mot syftet. De flesta studier granskade få patienter 
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vilket kan gett otillräcklig statistisk styrka. Författarna har studerat, sammanställt och 

klassificerat 17 artiklar från olika länder mellan åren 2001 till 2011 (matris, bilaga I) i 

resultatet. Dessutom inkluderades en artikel från 2000. Artiklarna har bedömts enligt 

bedömningsunderlag (bilaga II) enligt Willman et al. (2006). Därefter diskuterades artiklarnas 

kvalitet och klassificering både enskilt och gemensamt. Författarna till föreliggande arbete är 

medvetna om svårigheterna att bedöma artiklarnas kvalitet beroende på brist på erfarenhet av 

att läsa och granska den här sortens texter. Fjorton av de 17 inkluderade artiklarna var etiskt 

granskade. Artiklarna från Cinahl var expertgranskade av tidskriftens expertpanel. Vad gäller 

PubMed finns det angivet på hemsidan att de flesta artiklarna är expertgranskade. Dock går 

det inte att få fram vilka det är. Författarna har läst många abstracts, och när artiklarna lästes i 

sin helhet framkom det att det till största delen handlade om rökavvänjning, vilket inte 

svarade på syftet.  Det engelska ordet smoking cessation översattes med rökavvänjning som 

ett enda begrepp men på svenska kan det betyda rökuppehåll och rökavvänjning.  

   

En svårighet med denna forskningsöversikt är det begränsade antal artiklar som gick att hitta. 

Dessutom är det ofta relativt få deltagare i de olika studierna. Därför finns risken att enstaka 

resultat får större genomslagskraft än de egentligen motiverar. Det kan även finnas risker med 

att ett fåtal forskare återkommer i arbetet kring det aktuella området, enskilt eller i skiftande 

konstellationer. Exempel på detta är Sørensen, Lindström, Thomsen och Møller.  

 

Det är svårt att säga något om generaliserbarheten. Artiklarna kommer ifrån Sverige, 

Danmark, USA, Japan och England. Det borde vara relativt lätt att överföra resultaten till 

svenska förhållanden då många av artiklarna kommer från Sverige och Danmark. Det är 

länder med liknande samhällsstrukturer. Det är dock svårt att säga att resultaten skulle kunna 

överföras till övriga världen då sociala förhållanden och lagstiftning kan variera mellan 

länderna.  

Resultatdiskussion 

Rökning är ett aktuellt ämne där det förs diskussioner i landet om att kräva rökstopp inför 

operation, vilket eventuellt skulle strida mot reglerna om allas rätt till vård. Resultaten visar 

att rökuppehåll kan minska mängden postoperativa komplikationer i samband med kirurgi 

(Chan, 2006; Chang, 2000; Kuri, 2005; Lindström, 2008; Nakagawa, 2001; Sørensen, 2003; 

Turan, 2011).  Dessa positiva följder visades redan vid ett fyra veckors rökstopp före 

operation (Chan, 2006; Chang, 2000; Lindström, 2008; Nakagawa, 2001; Sørensen, 2003) 

Även ett fortsatt rökuppehåll efter operation gav positiva förändringar av mängden 

komplikationer (Nåsell et al., 2010). Ett fåtal studier fann inga tydliga skillnader mellan 

rökare och patienter med rökuppehåll. Författarna till denna forskningsöversikt kunde inte 

påvisa att det skulle finnas några faror eller nackdelar med rökuppehåll före operation.  

 

Det är känt att rökning medför många risker för sämre hälsa (Statens folkhälsoinstitut, 2010b). 

Det finns visat i flera studier att detta även gäller graden av komplikationer i samband med 

kirurgi (Møller, 2002; Sørensen, 2003; Turan, 2011). Rökare har ökad risk för komplikationer 

i jämförelse med icke-rökare, vilket visas i bland annat en studie utförd av Sørensen, 

Hemmingsen, Kirkeby, Kallehave och Jørgensen (2005) där rökare hade fyra gånger högre 

risk för ärrbråck än icke-rökare. Hos Møller et al. (2003) hade höft- och knäopererade 

patienter olika mängd komplikationer beroende på om de rökte eller inte. Antalet 

komplikationer var betydligt flera för rökare jämfört med icke-rökare. Liknande resultat 

återfanns även hos Manassa et al. (2003) där rökare hade mera postoperativa komplikationer 

mot icke-rökare. Skillnaderna var signifikanta i de två första studierna, men inte i den tredje.  
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Sårkomplikationer 

I de studier som behandlade sårkomplikationer har de flesta kommit fram till att rökuppehåll 

leder till en minskad mängd postoperativa komplikationer Tydligast positiva resultat hittades i 

studierna av Sørensen et al. (2003), Kuri et al. (2005) och Lindström et al. (2008) som visade 

signifikanta skillnader mellan de patienter som hade rökuppehåll under en viss tid och dem 

som inte hade det. Sørensen et al. (2003) respektive Lindström et al. (2008) kom fram till att 

det krävdes fyra veckors rökuppehåll för att ge märkbara minskningar i mängden 

sårkomplikationer. I Kuri et al. (2005) studie av patienter med hals- och nackkirurgi fick icke-

rökarna lägst antal sårkomplikationer, men även de som inledde sitt rökuppehåll minst tre 

veckor före operation hade klart färre komplikationer än de som fortsatte röka eller slutade 

röka mindre än tre veckor före operation. Här syntes att tidskraven för rökuppehållet skiljer 

sig åt. Det är bara hos Kuri et al. (2005) som forskningsöversikten visar förbättrad sårläkning 

redan vid tre veckors rökuppehåll. I övriga studier krävdes minst fyra veckors rökuppehåll 

(Chan, 2006; Chang, 2000; Lindström, 2008; Sørensen, 2003). 

 

I vissa fall finns inte möjligheten att planera preoperativa rökuppehåll, till exempel vid helt 

akuta ingrepp eller vid de sjukdomar som måste behandlas så snart som möjligt. I de studier 

som rör just dessa sorters kirurgi återfanns dock flera intressanta resultat. Även vid akut 

ortopedisk kirurgi gick det att påverka antalet komplikationer genom att påbörja rökuppehållet 

i samband med operationen och fortsätta i sex veckors tid (Nåsell et al., 2010), vilket 

författarna till föreliggande studie anser stöder påståendet att det aldrig är försent att 

introducera ett rökuppehåll. Vid ännu kortare rökuppehåll på två dagar före till tio dagar efter 

operation gick det däremot inte att påvisa några skillnader (Thomsen et al., 2010). 

 

I Sørensen och Jørgensens (2003) studie av patienter som genomgick kolorektal kirurgi visade 

resultatet ingen skillnad i postoperativa komplikationer vare sig det gällde total mängd eller 

specifikt för sårkomplikationer. Men här måste tidsaspekten uppmärksammas. Studien 

undersökte patienter som hade rökuppehåll i endast 2-3 veckor. Även vid dagkirurgi var det 

svårt att påvisa en tydlig minskning av sårkomplikationer, enligt Myles et al. (2002). Patienter 

som aldrig rökt hade 0,6 procent sårkomplikationer, de som var före detta rökare hade 2,6 

procent och de som fortsatt röka hela tiden hade 3,6 procent. I den undersökningen fanns det 

en statistisk signifikans mellan de patienter som aldrig rökt och de som fortsatt röka eller haft 

rökuppehåll.  

 

Resultatet från denna forskningsöversikt visar att det finns tydliga positiva resultat av 

rökuppehåll. Sårkomplikationerna blir färre. Det krävs dock att rökuppehållet inleds minst 

fyra veckor före operation för att ge signifikanta resultat enligt Lindström et al. (2008). Nåsell 

et al. (2010) visar trots allt att det även kan löna sig att sluta röka i samband med en akut 

operation och ha ett uppehåll på sex veckor när det gällde komplikationer i allmänhet, dock 

inte signifikant för enbart sårkomplikationer.    

 

Lungkomplikationer 

Det finns i tidigare studier (Warner et al., 1989) uppgifter att ett kortare preoperativt 

rökuppehåll medförde en ökad risk för lungkomplikationer. Detta kan ses som en motsägelse 

eftersom rökuppehåll vanligtvis uppmuntras i alla sammanhang (Barrera et al. 2005). Warner 

et al.(1989) ansåg att rökuppehållet måste starta minst åtta veckor före operation för att de 

positiva följderna skulle uppkomma. Barrera et al.(2005) visade dock i sin undersökning att 

rökuppehåll kortare än åtta veckor inte gav den befarade ökningen av lungkomplikationer. 

Inte heller någon av de moderna randomiserade studierna av Møller, Lindström eller Sørensen 

hittade någon ökad risk för lungkomplikationer vid preoperativt rökstopp. Patienterna kan 
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alltså fortsättningsvis rådas att göra ett rökuppehåll även om det inte hinner bli så långt som 

åtta veckor.  

 

Tiden för rökuppehåll kan minskas ännu mer, visade en undersökning av Moore et al. (2004). 

Där fick patienterna låta bli att röka både före och efter operation. Med ett uppehåll fyra 

veckor på varje sida om operationen visade resultaten att de rökare som hade rökuppehåll 

kom ned på samma låga mängd komplikationer som icke-rökare. De förbättrade resultaten 

gällde mest sår- och urinvägskomplikationer. För patienter med rökuppehåll var visserligen 

antalet lungkomplikationer högre än för dem som inte rökte alls, men skillnaden var så liten 

att den inte gick att påvisa med statistisk signifikans. Moore et al. förklarade inte varför de 

valde att även låta patienterna utsträcka rökuppehållet fyra veckor efter operation, de förde 

heller inget resonemang om detta påverkade resultaten i någon riktning, utan hänvisade hela 

tiden till de fyra uppehållsveckorna före operation, vilket gav en minskning av 

lungkomplikationer. De patienter som slutade röka 2-4 veckor före operationen hade liknande 

resultat som rökare. I denna studie hade forskarna angivit som en brist att 

rökavvänjningsprogrammet inte var det samma för samtliga patienter, samt att ingen 

kontrollmetod användes för att verifiera rökavhållsamheten. 

 

Tanken om fyra veckors rökuppehåll före operation återfanns dock redan hos Nakagawa et al. 

(2001). Kortare uppehåll gav inte några förbättrade resultat vad gäller lungkomplikationer. 

Forskarna ansåg att längre uppehåll än fyra veckor var att rekommendera för planerad 

lungkirurgi. 

 

Det finns ett samband mellan ökad sputumvolym och rökning. Det visade sig att de som 

slutade röka mindre än två månader före operation hade nästan lika stor mängd sputum som 

rökare (Yamashita et al., 2004).  

 

Hjärt-kärlkomplikationer  

Det fanns endast ett fåtal studier som visar på signifikans i skillnaden mellan uppkomna hjärt-

kärlkomplikationer mellan rökare och icke-rökare. Det kan i sin tur bero på vilken typ av 

ingrepp studierna behandlade samt om det handlade om relativt friska personer. I sin 

retrospektiva studie såg Turan et al. (2011) att rökare löpte större risk att få hjärtinfarkt 

postoperativt än icke-rökare. Skillnaden var signifikant. Pungapong et al. (2002) såg att före 

detta rökare samt rökare utvecklade kärlkomplikationer oftare än icke-rökare. Møller et al. 

(2002) fann att det var flera hjärt-kärlkomplikationer hos de som fortsatte att röka än hos dem 

som slutade, men denna skillnad var inte signifikant. Varken Lindström et al. (2008) eller 

Thomsen et al (2010) såg någon signifikant skillnad med avseende på hjärt- 

kärlkomplikationer. 

 

 

Sjuksköterskans roll 

Enligt Thomsen et al. (2009) visade det sig att rökavvänjning och graden av intensitet i denna 

är av stor betydelse. I sin review jämförde de elva stycken RCT-studier i syfte att undersöka 

effekten av preoperativa rökavvänjningsåtgärder med avseende på postoperativa 

komplikationer. I flera av, bland annat Lindström et al. (2008), var det en sjuksköterska som 

genomförde rökavvänjningssamtalen. Det gäller alltså, såsom visas i flera artiklar i 

bakgrunden av Rigotti et al. (2003), Smith och Burgess (2009) och Chouinard och Robichaud-

Ekstrand (2005), inte att öka arbetsinsats och belastning i orimlig grad, utan att faktiskt ha ett 

välplanerat program med god struktur för att rökuppehållet ska ha en ökad chans att lyckas. 
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Det kan i praktiken innebära ett antal utbildande och stödjande kontakter mellan sjuksköterska 

och patient före, under och efter operationen.    

 

Enligt författarna till denna forskningsöversikt finns sällan den bemanning eller organisation 

som skulle krävas för ett långtgående rökavvänjningsarbete på en vanlig vårdavdelning. Trots 

detta har många sjuksköterskor en positiv attityd till att ge rökavvänjningsråd enligt 

Sreedharan et al. (2010). Författarna anser genom att utnyttja de löpande patientkontakterna 

kan sjuksköterskorna ge en kort strukturerad rådgivning under vårdtiden. Dessutom är 

vårdtiderna oftast korta, vilket förhindrar omfattande kontakter mellan personal och patienter.  

Detta kan dock kompenseras genom ett genomtänkt samarbete med mottagningar och 

primärvård. 

 

Författarna till denna forskningsöversikt har under arbetets gång uppmärksammat ett antal 

viktiga aspekter kring rökuppehåll i samband med kirurgi. För det första att ett flertal 

landsting har baserat sina rekommendationer om rökuppehåll före operation på ett fåtal 

randomiserade kontrollerade studier. I Umeå i Västerbottens Läns Landsting kräver de 

rökstopp i två månader före ortopediska och kärlkirurgiska operationer (Västerbottens Läns 

Landsting, 2010). Detta kan uppfattas som att individens rätt till självbestämmande och lika 

vård minskar.  

 

Mätmetoder 

Många av studierna som inkluderades i detta arbete hade ingen fastställd metod att mäta om 

patienten var rökfri eller inte. De flesta godtog patientens egna uppgifter att de hade slutat 

röka. Detta anser författarna av denna forskningsöversikt vara en brist eftersom det 

förekommer att patienter uppger sig ha genomfört en rekommenderad åtgärd, men i 

verkligheten inte gjort det. Det finns metoder att mäta det genom att göra ett utandningsprov 

där CO mäts. Det går även att mäta nivån av coitinin i plasma, saliv och i urin. Benowitz et al. 

(2009) genomförde en studie där de jämförde hur icke-rökare tillgodogjorde sig nikotin, 

genom att deltagarna fick inhalera nikotin i olika mängder. Därefter undersökte de coitinin i 

plasma och urin. Forskarna kom fram till att det bästa sättet är att mäta coitinin är i urin 

eftersom nivåerna är högre än i plasma. Cotinin som är en nedbrytningsprodukt av nikotin kan 

dock inte användas om man använder nikotinersättningsmedel i studien.   

  

Slutsats  

Att ha rökuppehåll i samband med operation ger färre postoperativa komplikationer, främst 

när det gäller sårkomplikationer och i något mindre grad vid lungkomplikationer. Vid hjärt-

kärlkomplikationer visade bara hälften av studierna signifikanta förbättringar.  

 

Rökuppehållet måste enligt studierna vara minst fyra veckor före operation för att resultera i 

minskat antal komplikationer. Kortare uppehåll gav inga signifikanta förbättringar, men heller 

inte några försämringar. Rökuppehåll kan alltid rekommenderas. 

 

För att genomföra rökuppehåll har sjuksköterskan en viktig roll med information och stöd. 

Arbetet kring rökuppehåll måste vara välplanerat och strukturerat, men kräver bara 

begränsade arbetsinsatser för att patienten ska få bättre förutsättningar att lyckas.  

Fortsatt forskning 

Det finns mycket kvar att fördjupa sig kring när det gäller rökuppehåll i samband med kirurgi. 

Främst av allt finns ett stort behov av fler randomiserade kontrollerade studier på olika sorters 
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patienter och olika sorters kirurgi. Än så länge tycks antalet studier av hög vetenskaplig 

kvalitet vara för få. Det medför alltså problem av både kvantitativ och kvalitativ art.  

 

Det finns även behov av ännu noggrannare besked om vilka tider för rökuppehåll som 

verkligen krävs för att ge minskat antal komplikationer. Kanske kan även ännu kortare 

rökuppehåll än fyra veckor ge effekt vid vissa operationer och vissa patientgrupper. 

Fördjupade kunskaper skulle möjliggöra en ökad individualisering för patienterna. Det finns 

även behov av studier där rökaren som individ är i fokus, där syftet är att belysa om det värt 

att sluta röka före operation, ur patientens synvinkel. Det kan vara en kvalitativ studie med 

Quality of Life-frågor.  

 

Avslutningsvis borde sjuksköterskans roll i arbetet kring rökuppehåll bli föremål för 

ytterligare forskning. Det gäller även vilka metoder för rökavvänjning som är framgångsrika 

och möjliga att genomföra på olika kliniker. Med djupare kunskaper kan det dagliga arbetet 

på avdelningarna koncentreras på uppgifter som har störst betydelse för patienternas vård. 
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Barrera ,R, Shi, 

W, Amar, D, 

Thaler, HT, 

Gabovich, N, 

Bains, M S,  

White, DA. 

2005 

USA 

 

Smoking and 

Timing of 

Cessation: Impact 

on Pulmonary 

Complications 

After 

Thoracotomy 

Att klargöra sambandet mellan 

postoperativa 

lungkomplikationer och 

patientens rökvanor och 

tidpunkt av rökuppehåll hos 

patienter som ska genomgå 

lungresektion p.g.a lungtumör, 

primär eller sekundär. 

Prospektiv studie där de 

inkluderade 300 personer med 

primär lungcancer eller 

metastaser i lungorna, som ska 

göra en lungresektion. Dessa 

fyra grupper jämfördes: icke-

rökare, f.d. rökare> 2 månader 

sedan, f.d.-rökare <2 månader 

sedan samt rökare. Sedan 

registrerades om de fått några 

postoperativa 

lungkomplikationer. 

n=300 

(0) 

Resultatet av studien var att 

icke-rökare uppvisade 

lungkomplikationer för 8 

procent av patienterna, 

fd.rökare>2 mån hade 19 

procent lungkomplikationer, 

f.d. rökare < 2mån. hade 23 

procent lungkomplikationer, 

samma siffra för rökare. 

Skillnaden mellan rökare och 

de 3 grupperna med rökare var 

signifikant. Det var ingen 

signifikant skillnad mellan de 

som hade slutat respektive de 

som röker fortfarande. 

I 

P 

Chan, LKW 

Withey,  S, 

Butler, P.  

2006 

England 

 

 

 

 

Smoking and  

Wound Healing 

Problems in 

Reduction 

Mammaplasty 

Att klargöra om det finns ett 

signifikant samband mellan 

rökning och sårläkningsproblem 

med syfte att visa effekten av att 

sluta röka före ingreppet. Samt 

att visa behovet av att införa 

preoperativt test med att påvisa 

nikotin i urin. 

173 patienter som skulle 

genomgå bilateral bröstkirurgi 

inkluderades. Deras journaler 

granskades. De som rökte 

uppmanades att sluta röka 

minst en månad före operation 

samt att uppehållet skulle vara 

ända tills operationssåren var 

läkta. I studien jämfördes 

rökare med icke-rökare. Sedan 

identifierades de som hade 

slutat röka mer än 4 veckor före 

operation, mindre än 4 veckor 

före samt de som fortfarande 

rökte. 

n=173 

(4) 

Studien visade att av rökarna 

hade 55,4 (n=65) procent 

problem med sårläkning, av 

icke-rökarna var motsvarande 

siffra 33,7 procent (n=104). 

Den grupp de kallade rökare 

(n=65)delades in i 3 grupper. 

Fortfarande rökare hade 67,7 

procent (n=31) problem med 

sårläkning, de som hade slutat 

mindre än 4 veckor före 

operation hade 52,6 procent 

(n=19)sårläkningsproblem 

medan de som slutat röka för 

mer än 4 veckor sedan hade 

33,3 procent problem med 

sårläkning. Slutligen befanns 

urinanalys av nikotin vid 

inskrivning vara en bra metod 

att objektivt bedöma patientens 

rökningsstatus. 
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Effect of smoking 

on complications 

in patients 

undergoing free 

TRAM flap breast 

reconstruction. 

Vill undersöka om Tram-metod 

vid bröstplastik är att 

rekommendera för patienter som 

är rökare. Genom att jämföra 

komplikationer mellan rökare, 

icke-rökare och patienter som 

har rökuppehåll under olika lång 

tid. 

Metoden är en retrospektiv 

studie där patienter som skulle 

genomgå bröstplastik delades 

in i tre grupper: rökare, f.d. 

rökare som slutat minst fyra 

veckor före operation, samt 

icke-rökare. Komplikationer 

kontrollerades vid både flap 

och donationsplats. 

 

n=718 

(0) 

Antalet komplikationer är högre 

hos rökare än hos icke-rökare, 

men även de som slutade röka 

minst fyra veckor före 

operation hade signifikant lägre 

antal komplikationer. 

 

 

I 

R 

Lindström ,D, 

Sadr Azodi ,O, 

Wladis, A, 

 Tønnesen ,H, 

Linder, S, Nåsell, 

H, Ponzer, S, 

Adami, J.  

2008 

Sverige 

 

Effcts of a 

Perioperative 

Smoking 

Cessation  

Intervention on 

Postoperative 

Complications – 

A Randomized 

Trial 

Syftet var att undersöka om 

rökavvänjning  som initierades 4 

veckor preoperativt vid 

ortopediska operationer eller 

allmän kirurgi, skulle minska 

frekvensen av postoperativa 

komplikationer. 

Metoden är en randomiserad 

kontrollerad klinisk prövning 

med 117 rökare som ska 

genomgå ortopedisk eller 

allmän kirurgi. 

Interventionsgruppen fick delta 

i ett program fyra veckor före 

och efter operation. Deltagarna 

fick rådgivning och NRT-

medel. Kontrollgruppen fick 

sedvanlig vård. 

Därefter undersöktes om 

patienterna fått några 

postoperativa komplikationer. 

n=117 

(15) 

I interventionsgruppen hade 21 

procent av patienterna någon 

komplikation, medan i 

kontrollgruppen hade 41 

procent någon komplikation. 

Det visas även (dock ej 

signifikant) att just 

sårkomplikationer förekom hos 

13 procent av deltagarna i 

interventionsgruppen och 26 

procent i kontrollgruppen. För 

de patienter som slutade röka 

endast 1-2 veckor före 

operation märktes inga tydliga 

minskningar av komplikationer.  

  

II 

RCT 

Kuri, M,  

Nakagawa, M, 

Tanaka, H, 

Hasuo,, S, 

Kishi,, Y. 

2005 

Japan 

Determination of 

the duration of 

postoperative 

smoking cessation 

to improve wound 

healing after head 

and neck surgery. 

Vill undersöka hur lång tid, 1-2 

veckor, 3-6 veckor respektive 

mer än 6 veckor, som är bäst att 

avhålla sig från rökning för att 

minska sårkomplikationer efter 

huvud och halsoperation. 

En retrospektiv kohortstudie av 

188 patienter som genomgått 

huvud eller halskirurgi. 

Patienterna delades in i 5 

grupper beroende på rökvanor. 

ForskarnaJämförde resultat 

mellan icke-rökare, rökare och 

rökare som haft uppehåll i olika 

perioder. 

n=188 

(0) 

Visar att det ger färre 

komplikationer när patienterna 

inte röker alls eller åtminstone 

har rökstopp av olika längd, 

jämfört med att vara rökare. 

Anser att det krävs minst tre 

veckors rökstopp för att ge 

signifikant förbättring av 

sårläkningen. 

I 

R 

Moore, S,  

Mills, BB, 

Perisurgical 

smoking cessation 

Att bestämma om ett 

rökavvänjningsprogram före och 

En prospektiv kohortstudie. 

Rökare som genomgick ett 

n=887 

(0) 

Totala antalet postoperativa 

komplikationer var i 

II 

P 
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Moore , RD, 

Miklos, JR, 

Mattox, TF. 

2004 

USA 

and reduction of 

postoperative 

complications 

efter operation, reducerar 

rökningsrelaterade postoperativa 

komplikationer vid 

urogynekologiska operationer. 

rökavvänjningsprogram 4 

veckor före och 4 veckor 

(n=233) efter operation 

jämfördes med icke-rökare 

(n=654) för att se om de fick 

postoperativa komplikationer 

som kunde relateras till 

rökning. De rökare som inte 

önskade delta i 

rökavvänjningsprogram 

dirigerades till annan klinik. 

Ingen uppgift om bortfall. 

interventionsgruppen 26 

procent, i gruppen med icke-

rökare var det 29 procent. Vad 

gäller rökningsrelaterade 

komplikationer fick 56 procent 

av interventionsgruppen 

komplikationer, av icke-rökarna 

fick 52 procent postoperativa 

komplikationer. Det är ingen 

signifikant skillnad mellan de 

som inte röker och de som 

genomgår ett 

rökavvänjningsprogram 4 

veckor före och 4 veckor efter 

operation vad gäller 

postoperativa komplikationer  

Møller, AM 

Pedersen, T, 

Villebro, N 

Nørgaard, P. 

Danmark 

2003 

Impact of lifestyle 

on perioperative 

smoking cessation 

and postoperative 

complication rate 

Att undersöka till vilken grad 

livsstil, utbildning, socialt stöd 

och övriga sjukdomar kan 

förutsäga personens förmåga att 

genomföra rökstopp, samt hur 

dessa är associerade med 

uppkomst av allvarliga 

postoperativa komplikationer. 

Av 166 tillfrågade patienter 

som ska genomgå elektiv höft 

eller knäplastik operation deltar 

120 stycken , 60 stycken. i 

interventionsgruppen, 60 i 

kontrollgruppen. 

Interventionsgruppen får 

rökavvänjningssamtal 1 gång 

per vecka med sjuksköterska. 

Fagerströms skala utgör 

bedömning för dosering av 

nikotinersättningsmedel. 

Patientens följsamhet mättes 

med CO i utandningsluft och 

saliv. 

n=120 

(9) 

Rökavvänjningsprogram i 

sjukvården är ett effektivt sätt 

att reducera postoperativa 

komplikationer för patienter 

som genomgår höft eller 

knäplastikoperation. Det finns 

samband mellan följsamhet och 

socialt stöd, även ett samband 

mellan postoperativa 

komplikationer och motion >4 

tim i veckan. 64 procent av 

deltagarna i 

interventionsgruppen slutade 

röka jämfört med 17 procent i 

kontrollgruppen. 49 procent av 

de som fortfarande rökte fick 

postoperativa.  komplikationer, 

jämfört med 17 procent i   

interventionsgruppen. 

 

I 

RCT 
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Møller ,AM, 

Villebro, N, 

Pedersen,  T, 

Tønnesen,  H. 

2002 

Danmark 

 

 

 

 

 

 

 

Effect of 

preoperative 

smoking 

intervention on 

postoperative 

complications: a 

randomised 

clinical trial 

Att undersöka effekten av ett 

preoperativt 

rökavvänjningsprogram på 

frekvensen av postoperativa 

komplikationer hos patienter 

som genomgår höft- eller knä-

plastikoperationer. 

Randomiserad klinisk prövning 

som genomfördes på 3 sjukhus 

i Danmark. 120 patienter 

randomiserades 6-8 veckor före 

operation antingen till 

kontrollgruppen (60) eller till 

interventionsgruppen (60) där 

de fick rådgivning av 

specialutbildad sjuksköterska 

och erbjöds nikotinersättnings- 

läkemedel. Kontrollgruppen 

fick standardbehandling. 

n=120 

(12) 

36 slutade röka i 

interventionsgruppen, 4 slutade 

i kontrollgruppen. I 

kontrollgruppen uppträdde 

postoperativa komplikationer 

hos 52 procent, 

interventionsgruppen hade 18 

procent komplikationer. Den 

mest signifikanta effekten var 

på sårrelaterade komplikationer 

(5procent vs 31procent), 

Kardiovaskulära 

komplikationer (0 procent vs 10 

procent) samt reoperationer (4 

procent vs 15 procent). Antal 

sjukhusdagar: 11 dagar för 

interventionsgruppen, 13 dagar 

för kontrollgruppen. 

I 

RCT 

Nakagawa , M, 

Tanaka , H, 

Tsukuma,  H, 

Kishi, Y. 

2001 

Japan 

 

 

 

Relationship 

Between the 

Duration of the 

preoperative 

Smoke-Free 

Period and the 

Incidence of 

Postoperative 

Pulmonary 

Complications 

After Pulmonary 

Surgery 

Att undersöka sambandet 

mellan omfattningen av 

preoperativa rökfri perioder och 

postoperativa 

lungkomplikationer hos 

patienter som genomgår 

lungkirurgi, samt bästa tiden för 

att sluta röka. 

Retrospektiv kohortstudie  med 

288 deltagare. Patienterna 

delades upp i fyra grupper: 

rökare, nyligen rökare, f.d. 

rökare och icke-rökare. Rökare 

var den som rökt inom 2 veckor 

före operation, nyligen rökare 

hade slutat för 2-4 veckor 

sedan och före detta rökare 

hade slutat för mer än 4 veckor 

sedan.  

n=288 

(0) 

Preoperativt rökstopp på minst 

4 veckor är nödvändigt för 

patienter som genomgår 

lungkirurgi i avseende att 

minska antal postoperativa 

lungkomplikationer. Andel 

lungkomplikationer hos rökare 

var 43,6 procent och 53,8 

procent hos nyligen rökare. 

Icke-rökare hade 23,9 procent. 

II 

R 

Nåsell, H, 

Adami,  J, 

Samnegård , E, 

Tønnesen,  H, 

Ponzer,  S. 

2010 

Sverige 

 

 

Effect of smoking 

cessation 

intervention on 

results of acute 

fracture surgery: a 

randomized 

controlled trial 

Bedöma om rökavvänjning som 

inleddes under den akuta 

sjukhusvistelsen och fortsatte 6 

veckor efter kan minska antalet 

komplikationer efter akut 

kirurgisk behandling av 

frakturer. 

Single-blind randomiserad 

kontrollerad klinisk prövning 

med 105 rökare med fraktur i 

någon extremitet som behövde 

akut kirurgisk behandling 

slumpades i interventions och 

kontrollgrupp. 

Interventionsgruppen erbjöds 

ett standardiserat 

n=105 

(1) 

Andelen patienter med minst en 

postoperativ komplikation var 

signifikant större i 

kontrollgruppen än i 

interventionsgruppen. 38 

procent respektive 20 procent. 

Sårinfektion var den vanligaste 

komplikationen i båda 

grupperna, men där var 

I 

RCT 
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rökavvänjningsprogram i 6 

veckor. Kontrollgruppen fick 

bara sedvanliga råd men inget 

ytterligare stöd.. 

skillnaden inte signifikant. 

 

 

 

 

 

Pungapong,  S, 

Manzarbeitia, C, 

Ortiz, J, Reich, 

DJ, Araya , V, 

Rothstein,  KD, 

Munoz, SJ. 

2002 

USA 

Cigarette 

Smoking is 

associated with an 

increased 

incidence of 

vascular 

complications 

after liver 

transplantation 

Att utvärdera om rökning är en 

riskfaktor för att utveckla 

kärlkomplikationer vid 

levertransplantation. 

Retrospektiv studie, 288 

patienter som genomgick 

levertransplantation 

inkluderades. Dessa delades 

upp i 3 grupper, rökare, icke-

rökare och f.d. rökare var de 

som slutat röka för mer än 2 år 

sedan. 

n=288 

(0) 

17 procent av f.d. rökare samt 

rökare (n=163) utvecklade 

kärlkomplikationer, medan 8 

procent av icke-rökare (n=125) 

fick kärlkomplikationer. 

Skillnaden var signifikant. 

Vidare visade studien att av de 

som slutat röka för mer än 2 år 

sedan fick 11,8 procent 

kärlkomplikationer. Rökare fick 

24,4 procent 

kärlkomplikationer. Skillnaden 

var signifikant. 

II 

R 

Sørensen, LT, 

Karlsmark, T, 

Gottrup,  F. 

2003 

Danmark 

 

 

Abstinence from 

smoking reduces 

incisional wound 

infection: a 

randomized 

controlled trial 

Ska utvärdera effekten av 

rökuppehåll vid infektioner i 

operationssår.   

78 deltagare mellan 18-40 år 

var inkluderade i studien, 48 

var rökare och 30 var icke-

rökare.  

Kontrollerar komplikationer i 

utstansade biopsisår efter 4, 8, 

12 veckor hos rökare respektive 

icke-rökare och de som har 

rökuppehåll m h a 

nikotinplåster eller placebo. 

n=78 

(4) 

Rökare har märkbart högre risk 

för sårinfektioner än icke-

rökare (12 procent jämfört med 

2 procent) efter  fyra veckors 

avhållsamhet från rökning. Det 

finns ingen skillnad mellan 

nikotinpreparat och placebo. 

Sårrupturer uppkommer hos 12 

procent av rökarna jämfört med 

0 procent hos icke-rökare. 

I 

RCT 

Sørensen, L.T, 

Jørgensen, T. 

2003 

Danmark 

Short-term pre-

operative smoking 

cessation 

intervention does 

not affect 

postoperative 

complications in 

colorectal 

surgery: a 

randomized 

clinical trial 

Testa hypotesen att ett kort 

rökuppehåll innan operation 

skulle minska risken för 

vävnads- och sårkomplikationer 

vid colorektal kirurgi. 

Patienter som var daglig rökare 

som skulle genomgå colorektal 

kirurgi. Patienter med 

inflammatorisk sjukdom 

exkluderades. Patienterna 

randomiserades till en 

interventionsgrupp som skulle 

avstå rökning i 2-3 veckor 

innan operation. De hade stöd 

av forskningssköterskan och 

fick nikotinersättningsmedel 

fram till 24 tim innan 

n= 60 

(3) 

 

I interventionsgruppen hade 41 

procent en eller flera 

postoperativa komplikationer, 

jämfört med 43 procent i 

kontrollgruppen. För enbart 

sårkomplikationer var siffrorna 

33 procent och 27 procent. 

Andelen lungkomplikationer 

var lika i båda grupperna. 

II 

RCT 
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operation. De skulle hålla på 

fram till suturerna var 

borttagna.  De kontrollerades 

med utandningsprov och 

salivtest. Kontrollgrupp som 

fick röka under samma period 

och under sjukhusvistelsen i 

separata rökrum. 

Sørensen,  LT, 

Hemmingsen, U, 

Jørgensen,  T. 

2007 

Danmark 

 

Strategies of 

smoking cessation 

intervention before 

hernia surgery-

effect on 

perioperative 

smoking behavior 

Målet var att studera effekten av 

rökbeteende kring operation i 

förhållande till postoperativa 

sårinfektioner vid 

bråckoperationer. 

180 rökare planerade för elektiv 

bråckkirurgi råddes att sluta 

perioperativt och fördelades 

slumpmässigt till 3 grupper. En 

kontrollgrupp som fick 

sedvanliga råd, en telefongrupp 

som fick sedvanliga råd och 

telefonpåminnelse samt en 

grupp patienter i öppenvården 

som kallades till personligt 

besök och råddes att använda 

nikotinersättningsmedel. 

n=180 

(31) 

19 procent av patienterna i 

gruppen som fick någon slags 

råd slutade röka före operation 

jämfört med 2 procent  i gruppen 

utan rådgivning.  

Sårinfektioner förekom hos  6 

procent och det var ingen 

signifikant skillnad mellan 

grupperna. 

Patienter som påminns 

preoperativt är mer benägna om 

att sluta eller minska rökningen. 

 

II 

RCT 

 

Thomsen , T, 

Tønnesen,  H, 

Okholm,  M, 

Kroman, N, 

Maibom, A, 

Sauerberg , ML, 

Møller, AM. 

2010 

Danmark 

 

Brief smoking 

cessation 

intervention in 

relation to breast 

cancer surgery: a 

randomized 

controlled trial 

Syftet var att undersöka om en 

kort rökavvänjning på två dagar 

före operation och tio dagar 

efter operation av bröstcancer 

skulle påverka antalet 

postoperativa komplikationer.  

RCT- studie med 130 deltagare 

som skulle genomgå 

bröstcancerkirurgi. Deltagarna 

var kvinnor och dagliga rökare, 

randomiserades till 

standardbehandling eller kort 

rökavvänjning med samtal och 

nikotinersättningsmedel. 

Rökuppehållet skulle vara från 

2 dagar före till 10 dagar efter 

operationen.  

n=130 

(10) 

Frekvensen av postoperativa 

komplikationer var signifikant i 

båda grupperna, 61procent i 

båda grupperna hade någon 

slags komplikationer, medan 44 

respektive 45 procent hade 

sårkomplikationer. Den korta 

rökavvänjningen hade knappt 

effekt på postoperativa 

komplikationer. 

I  

RCT 
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Turan,  A,  

Mascha , EJ, 

Roberman, D, 

Turner , PL,  

You, J, Kurz, A,  

Sessler, DI, 

Saager,  L. 

2011 

USA 

Smoking and 

Perioperative 

Outcomes 

 

 

 

Syftet var att belysa effekten av 

rökning vad gäller 30-dagars 

postoperativa komplikationer 

vid kirurgi, förutom hjärtkirurgi. 

Retrospektiv kohortstudie, 

baserad på data från 

kvalitetsregister. Rökare och 

icke-rökare är 82304 stycken i 

varje grupp som matchades mot 

varandra vad gäller ålder kön 

mm. Data studerades för att se 

om de hade råkat ut för 

postoperativa komplikationer, 

30 dagar efter operation. 

n=164608 

(0) 

Rökare löper större risk att 

avlida efter operation.  

Skillnaden var signifikant. De 

fick även oftare 

lunginflammation, hjärtinfarkt, 

stroke, både ytliga och djupa 

sårinfektioner och septisk 

chock. Alla dessa skillnader var 

signifikanta. 

I 

R 

Yamashita, S, 

Yamaguchi, H, 

Sakaguchi , M, 

Yamamoto, S, 

Aoki , K,  

Hisajima, Y.  

2004 

Japan 

 

 

 

Effect of smoking 

on intraoperative 

sputum and 

postoperative 

pulmonary 

complication in 

minor surgical 

patients 

Att utvärdera om preoperativa 

rökvanor har samband med 

sputumvolym (intraoperativt), 

eller postoperativa 

lungrelaterade komplikationer 

hos patienter som genomgår 

mindre kirurgiska ingrepp i 

generell anestesi. 

En prospektiv kohortstudie där 

1011 patienter inkluderades 

som genomgick mindre 

kirurgiska ingrepp. Dessa 

delades upp i rökare (n=159), 

icke-rökare (480) och före detta 

rökare (369). F.d. rökare 

delades in i subgrupper 

beroende på hur lång period de 

varit rökfria, rökfri <1 vecka, 

rökfri 1-2 veckor., rökfri 2 

veckor- 2 månader,. Rökfri > 2 

månader. 

n=1008 

(3) 

Det finns ett samband mellan 

ökad sputumvolym och rökfri 

period. Rökare och de som haft 

mindre än 2 månaders rökfri 

period löpte större risk att få 

ökad volym än icke-rökare och 

de som hade haft längre rökfri 

tid än 2 månader. Sambandet 

mellan rökfri period och 

postoperativa lungrelaterade 

komplikationer kunde inte 

bedömas då antalet patienter 

med dessa komplikationer var 

för få  att analyseras statistiskt. 

I  

CCT 
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 Tabell 1. Bedömningsunderlag för vetenskaplig klassificering samt kvalitet avseende studier med kvantitativ och kvalitativ metodansats, modifierad 

utifrån  SBU & SSF (1999) och Willman, Stoltz & Bahtsevani (2006). 

KOD OCH KLASSIFICERING                                                    VETENSKAPLIG KVALITET 

 I = Hög kvalitet II = Medel III = Låg kvalitet 

Randomiserad kontrollerad 

studie/Randomised controlled trial (RCT) 

är prospektiv och innebär jämförelse 

mellan en kontrollgrupp och en eller flera 

experimentgrupper. 

Större välplanerad och välgenomförd 

multicenterstudie med adekvat 

beskrivning av protokoll, material och 

metoder inklusive behandlingsteknik. 

Antalet patienter/deltagare tillräckligt 

stort för att besvara frågeställningen. 

Adekvata statistiska metoder. 

 

 

 

* 

Randomiserad studie med få patienter/deltagare 

och/eller för många delstudier, vilket ger otillräcklig 

statistisk styrka. Bristfälligt antal patienter/deltagare, 

otillräckligt beskrivet eller stort bortfall.  

Klinisk kontrollerad studie/Clinical 

controlled trial ( CCT) är prospektiv och 

innebär jämförelse mellan kontrollgrupp 

och en eller flera experimentgrupper. Är 

inte randomiserad. 

Välplanerad och välgenomförd studie 

med adekvat beskrivning av protokoll, 

material och metoder inklusive 

behandlingsteknik. Antalet 

patienter/deltagare tillräckligt stort för att 

besvara frågeställningen. Adekvata 

statistiska metoder. 

 

 

* 

Begränsat/för få patienter/deltagare, metoden 

otillräckligt beskriven, brister i genomförande och 

tveksamma statistiska metoder. 

Icke- kontrollerad studie (P) är prospektiv 

men utan relevant och samtida 

kontrollgrupp. 

Väldefinierad frågeställning, tillräckligt 

antal patienter/deltagre och adekvata 

statistiska metoder. 

 

* 

Begränsat/för få patienter/deltagare, metoden 

otillräckligt beskriven, brister i genomförande och 

tveksamma statistiska metoder. 

Retrospektiv studie (R) är en analys av 

historiskt material som relateras till något 

som redan har inträffat, exempelvis 

journalhandlingar.  

Antal patienter/deltagare tillräckligt stort 

för att besvara frågeställningen. Väl 

planerad och välgenomförd studie med 

adekvat beskrivning av protokoll, 

material och metoder.  

 

* 

Begränsat/för få patienter/deltagare, metoden 

otillräckligt beskriven, brister i genomförande och 

tveksamma statistiska metoder. 

Kvalitativ studie (K) är vanligen en 

undersökning där avsikten är att studera 

fenomen eller tolka mening, upplevelser 

och erfarenheter utifrån de utforskades 

perspektiv. Avvsikten kan också vara att 

utveckla begrepp och begreppsmässiga 

strukturer (teorier och modeller). 

Klart beskriven kontext (sammanhang). 

Motiverat urval. Välbeskriven urvals-

process; datainsamlingsmetod, 

transkriberingsprocess och analysmetod. 

Beskrivna tillförlitlighets/ 

reliabilitetshänsyn. Interaktionen mellan 

data och tolkning påvisas. Metodkritik. 

 

 

* 

Dåligt/vagt formulerad frågeställning. 

Patient/deltagargruppen för otillräckligt beskriven. 

Metod/analys ej tillräckligt beskriven. Bristfällig 

resultatredovisning. 

* Några av kriterierna utifrån I = Hög kvalitetet är inte uppfyllda men den vetenskapliga kvaliten värderas högre än III = Låg kvalitet Bilaga II 

 


