Nu har vi infört rökstopp i samband med operation för att öka
patientsäkerheten
Sedan den 1 januari 2016 har Euro Accident infört krav på rökstopp sex veckor
före och sex veckor efter en operation, som ska ersättas genom Euro Accidents
sjukvårdsförsäkring PrivatAccess.
Ett flertal forskningsstudier visar att ett rökstopp före och efter en operation kraftigt reducerar
risken för patienten att drabbas av komplikationer. Rökstopp i samband med operation har också
blivit praxis hos flera landsting och 1177 Vårdguiden.
För Euro Accident är det därför ett naturligt steg att i våra villkor införa krav på rökstopp sex
veckor före och sex veckor efter en operation för att öka patientsäkerheten. Samtidigt erbjuder vi
våra kunder hjälp att hålla uppe, och förhoppningsvis sedan sluta helt, med rökningen. Vi har två
dedikerade sjuksköterskor på vårt Medicinska Kundcenter, MKC, som har specialistkunskap om
rökavvänjning för att stötta och vägleda till rätt hjälp.
Euro Accidents nya rutin i samband med operation




Du som vårdgivare måste ta upp frågan om rökning tidigt så att patienten är väl förberedd
och även medveten om att operationen avbokas om rökstoppet inte efterlevs.
I offertunderlaget till Euro Accident kryssar du som vårdgivare i ja eller nej i på frågan om
rökning.
Om ja är ikryssat kontaktar en sjuksköterska från Euro Accident patienten vid tre tillfällen:
1. Direkt när operationen är bokad.
2. Två dagar före planerad operation för att följa upp att rökstoppet efterlevs. Om
rökstoppet inte har efterlevts kommer operationen att avbokas.
3. Efter operationen för att följa upp att rökstoppet fortfarande efterlevs.

Om det är mindre än sex veckor till operation
Om operationen ligger närmare i tid än sex veckor så gäller kravet på rökstopp från och med den
dag då patienten får besked om operation. Även då är det viktigt att inte röka den tid som är kvar
till operationen och att göra uppehåll sex veckor efter operationen.
Frågor om rökstopp i samband med operation
Om din patient har några frågor kan han eller hon kontakta Euro Accidents Medicinska
Kundcenter, MKC, på telefon 0771-10 50 10 under vardagar klockan 07.00-18.00.
Om du som vårdgivare har några frågor är du välkommen att kontakta Rebekka JohanssonEkström på telefon 0470-700 498 eller e-post rebekka.ekstroem@euroaccident.com.

