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FV 1: PLANLÆG DE FØRSTE
RØGFRIE DAGE
Det er en proces at stoppe med at ryge. Et rygestopforløb er ikke noget, der er klaret fra den 
ene dag til den anden. Det kan tage nogen tid at træde ind i en røgfri tilværelse. Der er mange 
ting, man skal lære at gøre anderledes. I den første tid efter rygestoppet kommer du i forskel-
lige situationer, hvor du skal gøre noget andet, end du plejer. Der er godt at være forberedt på 
det. 

DU KAN LADE DIG INSPIRERE AF NOGLE AF DISSE METODER.

1) Du kan aflede din opmærksomhed
I rygestoppets første og mere ”akutte” fase kan du håndtere rygetrangen gennem forskellige 
former for afledning. Rygetrang kommer ofte i bølger og varer som regel ikke mere end 3-7 
minutter. Rygetrang kommer, om du vil det eller ej. Anerkend, at trangen er der, og:
a) fortsæt derefter det, du er i gang med
b) gør noget andet
c) bevæg dig væk fra situationen eller 
d) skift fokus:

 Gå en tur
 Ring til en ven
 Tag en pudekamp

…
2) Du kan se det i et større perspektiv
Mind dig selv om, at det ikke er farligt, selv om det kan føles ubehageligt. Det er kun midler-
tidigt. Trangen går over igen. Det samme gør de følelser og tanker, som trangen vækker. Husk: 
Tanker er blot tanker. De kommer og går som skyer på himlen. Tænk på, hvordan du vil have 
det i morgen, hvis du ikke lader trangen bestemme.

3) Du kan gøre ting, som hjælper dig til at slappe af
Du kan vælge noget, som hjælper dig til at slappe af. Det kan f.eks. være:

 Tag et varmt bad
 Lyt til rolig musik
 Lav en mindfulness-øvelse fra e-kvit

…
4) Du kan sætte ord på
I relationer kan det være hjælpsomt for alle parter, hvis du får sat ord på din aktuelle oplevelse.
Det kan f.eks. være irritation eller kort lunte pga. abstinenser og deraf følgende rygetrang.  
Det at sige det højt kan tage brodden af oplevelsen. Når først man får det sagt højt, kan det 
nogle gange blive nemmere at håndtere for en selv. Modparten kan også bedre tage hensyn, 
når han/hun forstår, hvad der er på færde.
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5) Du kan surfe på rygetrangen – følge med i den
I stedet for at aflede dig selv fra ubehaget ved rygetrang, kan du lære at surfe på bølgen, fra 
den bygger op og topper, til den aftager. Du kan iagttage trangen i stedet for at handle på 
den. Hver cigaret, du ryger, er med til at vedligeholde din vane med at ryge (og derfor også 
rygetrangen). 

Hver bølge af rygetrang, du kommer igennem, bringer dig et skridt tættere målet. Vanen 
udslukkes lige så langsomt. Og du vil føle dig bedre rustet til at håndtere næste bølge af ryge-
trang efter at have klaret denne omgang. Lidt som når du vælger ikke at klø på et myggestik, 
fordi du ved, at jo mere du klør, jo mere vil det klø bagefter. 

At surfe på trangen består af fire trin:

Stop op og slap af. Stop op, når du opdager den tiltagende bølge af rygetrang. Slap af og 
giv dig hen til oplevelsen – som en surfer gør. Hvis ikke han følger bølgens bevægelse, vil han 
blive smidt af brættet.

Tillad. Tillad trangen at være, som den er. Ligesom med bølgen på havet har du alligevel 
ingen kontrol over den. Prøv bare denne gang ikke at ignorere den – eller distrahere dig selv.

Undersøg. Undersøg trangens form og opbygning ved at undersøge den, fra den opstår, til 
den topper og falder igen. Læg mærke til de kropslige fornemmelser, tanker og følelser, som 
følger med.

Noter. Sig højt, eller noter dig blot mentalt, hvad du lægger mærke til fra øjeblik til øjeblik. 
F.eks.: ”Lyst til at række ud efter pakken”, ”Uro i maven”, Tanken:”En enkelt skader vel ikke”, 
”Tristhed”, ”Irritation”. Jo mere du kan lægge mærke til fornemmelserne, som de udfolder sig 
fra øjeblik til øjeblik, jo bedre bliver du i stand til at surfe på bølgen og lande, når den lægger 
sig igen.

Vores sind er ikke vant til at gøre dette, så det kræver lidt øvelse. Hvis du bliver distraheret 
eller opdager, at du er begyndt at tænke på noget andet, så vend blot tilbage til udforskningen 
ved at gentage spørgsmålet: Hvad sker der i min krop lige nu? Se, om du kan ride på bølgen 
af rygetrang helt til strandkanten. 

Det er en god idé at begynde med små bølger, f.eks. de situationer, hvor du oplever mindre 
rygetrang, og langsomt træne op til at kunne surfe på større bølger af rygetrang. Jo mere du 
gør det, jo bedre vil du blive, og jo lettere vil det være. 


