
 

 

 

Events om rygning 
 
Vejledning 
 
Kræftens Bekæmpelse har udviklet en eventpakke, som skal sætte fokus på rygning 
og motivere unge til at lade være med at ryge. Denne vejledning introducerer dig til 
de aktiviteter, som du kan lave på en event. Der er udførlige beskrivelser af alle akti-
viteterne, en liste over de materialer du skal bruge, og beskrivelse af hvordan du 
skaffer dem. 
 
En event kan både være relevant på ungdomsuddannelser og i grundskolens 7.-9. 
klasser. På ungdomsuddannelser vil formålet med eventen og de tilhørende aktivite-
ter være at skabe en dialog om rygning blandt de unge og få dem til at reflektere 
over deres eget forbrug. Derudover er formålet at skabe kendskab til Kræftens Be-
kæmpelses app XHALE, som støtter unge i at reducere deres rygning eller helt at 
stoppe. I grundskolen vil eventen have en forebyggende hensigt, hvor eleverne kom-
mer til at reflektere, få mere viden om og tage stilling til rygning.  
 
Se et videoklip fra en event her: www.cancer.dk/unge-rygning/frivillige. 
 
Afvikling og materialer 
Eventene afholdes typisk på en ungdomsuddannelse i frikvarterene. Men de kan 
også afholdes på temadage, i idrætshallen eller på ”torvedage”. Eventene afvikles 
primært af sundhedskonsulenter eller uddannede rygestoprådgivere. 
 
Når du skal planlægge forløbet, skal du vælge, om du vil benytte en enkelt eller flere 
af aktiviteterne. Hvis du har plads og hænder nok, kan det sagtens lade sig gøre at 
køre alle aktiviteter på samme tid. Materialerne, som skal bruges til aktiviteterne, kan 
du gratis låne hos Kræftens Bekæmpelse. Du finder materialeliste på sidste side. 
 
Frivillige sundhedsformidlere 
Hvis du har behov for hjælp til at afvikle en event, har Kræftens Bekæmpelse unge 
frivillige sundhedsformidlere, som kan bookes til formålet. De kan varetage både 
kortere og længere events, og det koster ikke noget at få hjælp af sundhedsformid-
lere. Hvis du ønsker at booke frivillige til din skole, kan du gå ind på sitet: www.can-
cer.dk/unge-rygning/frivillige. Her kan du også læse mere om tilbuddet. 
 
OBS! Vores sundhedsformidlere er primært lokaliseret i de større byer i Danmark. 
Der kan derfor forekomme lang ventetid andre steder i landet. Vi gør, hvad vi kan for 
at imødekomme alle forespørgsler, men kan ikke garantere frivillige til alt. 
 
Vejledningens indhold 
I denne vejledning finder du beskrivelser til en række aktiviteter, og bagerst i map-
pen er en materialeliste. Alle aktiviteter egner sig til ungdomsuddannelserne, mens 
kuliltemåling og testene ”Hvilken type ryger er du? ” og ”Hvor motiveret er du? ” ikke 
er så relevante i grundskolen, da der ofte er få elever, der ryger dagligt.  

Aktiviteterne er:  

 Hvad vil du bruge 11.634 kr. på i 

år? 

 Tør du udfordre en ven? 

 5 minutters pause 

 Kuliltemåling 

 Sugerørsøvelsen 

 

 Tjæreglas 

 Hvilken type ryger er du?  

 Hvor motiveret er du? 

 Tip en 13’er 
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Hvad vil du bruge 11.634 
kroner på i år? 
 
Formål og kort om øvelsen 
Eleverne skal vælge, hvad de vil bruge 11.634 kroner på. Beløbet svarer til det man 
betaler for cigaretter, hvis man ryger 15 cigaretter om dagen i et år.  
Øvelsen skal gøre eleverne opmærksomme på, hvor dyrt det er at ryge. 

Det skal du bruge 
Plakater med hhv. computer, kørekort, cigaretter, garderobe og rejse. (Cirka to me-
ter bred) 
Plakat, hvor der står ”Hvad vil du bruge 11.634,- på i år?” (60 cm i diamenter) 
Genbrugelige klistermærker, som skal pakkes sammen igen, når øvelsen er slut. 
Stærk tape til at sætte plakaterne op på en væg. (Sæt tapen bag på plakaterne) 

Sådan gør du 
Plakaterne fungerer som blikfang for jeres bod. Eleverne sætter et genbrugeligt kli-
stermærke på den plakat, der repræsenterer det, de vil bruge pengene på. Hvis I ikke 
har så meget plads, kan I fravælge nogle af de aflange plakater. I vælger selv hvilke, 
bare den med cigaretter er med.  
 
Spørg ind til elevernes valg og start en dialog om udgifterne ved rygning.  
Er de overraskede over, hvor dyrt det er? Hvorfor tror de, at mange bruger penge på 
det?  

 



 

 

 

Tør du udfordre en ven? 
 
Formål og kort om øvelsen 
Eleverne stiller hinanden udfordringer, som de skal løse inden for en given tids-
ramme. Det kan være større eller mindre udfordringer, som både kan omhandle to-
bak og andre ting. 

Det skal du bruge 
Roll-up, postkort med udfordringer og pen.  

Sådan gør du 
Eleverne udfordrer hinanden to og to. Der er i roll-uppen to huller, hvor eleverne kan 
tage billeder af dem selv som en slags heltefigurer. Roll-uppen fungerer især som 
blikfang i jeres bod.  
 
På den ene del af postkortene skal udfordreren afkrydse en udfordring til den anden 
elev, og samtidig sætte en deadline for udførelsen. Eleven der får stillet udfordringen 
udfylder den anden del af postkortet, hvorved udfordringen accepteres. I samme 
omgang sender eleven en udfordring retur til den første. De kan også selv finde på 
nye udfordringer, som kan være hvad som helst. Det vigtigste er, at de får postkor-
tene i hånden og udfordrer hinanden. Kortet rives over på midten, og eleverne kan 
tage deres udfordring med. 
 
Prøv at komme i snak med eleverne om, hvordan de kan støtte hinanden til at ændre 
vaner. Udfordring og støtte er i denne øvelse to sider af samme sag.  
 
 

 



 

 

 

5 minutters pause 
 
Formål og kort om øvelsen 
Eleverne skal deltage i forskellige aktiviteter, der er tilpasset 5 minutters pauser. Po-
inten er, at man kan lave andet end at ryge i sine korte pauser.  

Det skal du bruge 
Materialer til at sætte gang i nogle aktivitetsposter. Disse kan variere, men kan fx 
være yoyo, hackysack, diablo, mm. Det må gerne være noget aktivt.  
Hvis I har mulighed for at tilbyde præmier, kan I sige, at man kan vinde ved at holde 
yoyo’en eller hacky sacken kørende et vis antal gange, fx 15.  
Evt. plakaten ”5 minutters pause” som du kan lade hænge efterfølgende 

Sådan gør du 
Øvelsen er en kombination af leg og dialog. Eleverne kan prøve forskellige aktivite-
ter, som de kan bruge 5 minutters pauserne på i stedet for at ryge. Det vigtige i 
denne øvelse er at få en snak med eleverne om, hvad de synes er sjovt at bruge de 
korte pauser til. Spørg dem også, om de synes rygning fylder for meget i pauserne 
og få dem til at komme med ideer til, hvordan man kan være sammen uden at ryge.  
 
Hvis I er flere, kan I opstille aktiviteterne som en slags cirkeltræning, hvor eleverne 
kan prøve de forskellige stationer. Ved hver station bliver eleven præsenteret for en 
aktivitet, der ikke tager mere end fem minutter, hvilket giver mulighed for en 5 mi-
nutters pause uden rygning. Cirkeltræningen kan eventuelt suppleres med den ryge-
relaterede øvelse, sugerørsøvelsen. Denne præsenterer ikke eleven for alternativer til 
rygning, men kan hjælpe med at tiltrække opmærksomhed og få flere elever aktivt 
involveret. Du finder også en beskrivelse af sugerørsøvelsen i denne vejledning. 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

Kuliltemåling 
 
Formål og kort om øvelsen 
Eleverne blæser i en kuliltemåler, som viser, hvor meget kulilte de har i kroppen. 
Øvelsen vil ikke have effekt på elever, som ikke ryger. Der kan være forskel på krop-
pens kulilteindhold afhængigt af færden på trafikerede steder.  

Det skal du bruge 
Kuliltemåler, plastikrør til måleren samt visitkort med forklaring til målerens tal.  

Sådan gør du 
 Spørg eleven: Ved du, hvad det her går ud på? Ved du, hvad kulilte er? 
 Spørg eleven om han eller hun har røget i dag, og hvis ja, hvor meget? Hvor 

på CO-skalaen på visitkortet regner han eller hun med at være? 

 Tænd kuliltemåleren 
 Sæt et nyt plastikrør på 
 Tryk START, og få eleven til at holde vejret i 15 sek. (Kuliltemåleren tæller ned) 
 Eleven skal puste i røret. Her er det ikke vigtigt at puste hårdt, men i stedet 

længe nok til, at al luft kommer ud.  

 Afvent svar på måleren 
 Når måleren viser svaret, taler du med eleven om det 

 
Spørg eleven: Var det, hvad du havde forventet? Hvad tænker du om tallet? Er det 
godt?  
 
Det er vigtigt, at du taler med eleven om rygestop, og om eleven føler sig motiveret 
til det. Her kan du nævne XHALE, som en hjælp til rygestop.  
 
Fakta 
Når man ryger, får man dårligere kondition. Det er fordi kulilte binder sig til kroppens 
røde blodlegemer, så de ikke kan transportere ligeså meget ilt rundt i kroppen som 
normalt. Når kroppen mangler ilt, bliver ens fysiske præstationer dårligere. Kulilten er 
kun i kroppen i 48 timer, og allerede efter 8 timer uden rygning vil en stor del af kulilten 
være forsvundet. Hvis du laver øvelsen til en event om morgenen, vil kuliltetallet der-
for være lavere. Fortæl eleven, at tallet vil være højere senere på dagen, når han har 
røget flere cigaretter.  

 

 
 



 

 

 

 

Sugerørsøvelsen 
Formål og kort om øvelsen 
Formålet med øvelsen er, at eleverne føler og forholder sig til, hvordan det føles at 
have rygerlunger, og hvordan det har indflydelse på kroppens funktioner. 

Det skal du bruge 
Sugerør og enten trapper eller et sted hvor der kan løbes. Alternativt kan eleverne 
lave høje knæløft eller englehop. 

Sådan gør du 
Afhængigt af hvilken fysisk aktivitet du har valgt, skal eleverne udføre denne af to 
omgange. Første gang skal de udføre aktiviteten helt almindeligt. Anden gang skal 
de holde sig for næsen eller bruge næseklemme, mens de trækker vejret gennem et 
sugerør.  
OBS: Hvis nogle elever bliver dårlige, skal de stoppe forsøget.  
 
Efter øvelsen snakker du med eleverne om, hvordan det føles at trække vejret igen-
nem sugerøret, når de sidder stille, og når de er fysisk aktive. Når de trækker vejret 
gennem sugerøret, føles det som at have rygerlunger. 
Herefter kan I snakke videre om, hvad det vil betyde for eleverne, hvis de får ryger-
lunger. Du kan stille disse spørgsmål: 

 Hvad vil det betyde for din livskvalitet, hvis du får rygerlunger, når du bliver 
50 år? 

 Hvad vil du få sværere ved at gøre? 
 Hvilke af de ting, du ikke længere kan gøre, vil du savne mest? Det kan f.eks. 

være sport, lege med børnebørn, sex, danse, bevæge sig frit uden iltapparat 
og lignende.  

 Kender I nogen, som har rygerlunger? Hvordan er det for dem? 
 



 

 

 

Tjæreglas 
 
Formål og kort om øvelsen 
Formålet er, at de unge konkret ser, hvor meget tjære man inhalerer, hvis man ryger 
20 cigaretter om dagen i et år. 

Det skal du bruge 
Fyld en deciliter varmt vand i et tomt syltetøjsglas. Skift eventuelt noget af vandet 
ud med honning. Tilsæt kulør, indtil vandet er næsten sort.  
Vis eventuelt en test og et videoklip om rygning og tjære i lungerne. Testen finder du 
på www.snakomtobak.dk. Tryk på ”Vi vil gerne snakke om rygning”. Videoklippet 
kommer frem, når man tager testen. 

Sådan gør du 
Tjæreglasset illustrerer, hvor meget tjære en ryger får gennem lungerne over et år, 
når han ryger 20 cigaretter om dagen. Dette lægger op til en dialog om cigaretternes 
indholdsstoffer, og hvad man har lyst til at få ned i lungerne.  
Du kan supplere øvelsen ved at lade eleverne tage den nævnte test og se videoklip-
pet.  
 
 

 

http://www.snakomtobak.dk/


 

 

 

Hvilken type ryger er jeg? 
 
Formål og kort om øvelsen 
Eleverne kan via testen ”Hvilken type ryger er jeg? ” blive klogere på deres egen ryg-
ning. Du kan med fordel kombinere testen med motivationstesten (se næste side). 

Det skal du bruge 
Computer, tablet eller smartphone (eventuelt elevernes egne) 
Internetadgang 
 

Sådan gør du 
Find testen på www.xhale.dk 
Tryk på ”Kom i gang her”, ”Jeg vil teste min rygning” og vælg 1) ”Hvilken type ryger er 
jeg” 
 
Hvis du selv medbringer elektronik, kan du have testen parat til eleverne. Ellers kan 
du guide dem til testen via ovenstående. Når eleven har taget testen, fås en af føl-
gende 13 resultater: 
 

 Cigaretten som trofast ven 
 Automatisk rygning 
 Cigaretten som belønning 
 Middel til bedre koncentration 
 Rygeudløsere 
 Rygetrang 
 Ukontrolleret rygning 
 Mod ubehagelige følelser 
 Gør det gode endnu bedre 
 Rygning hører til fællesskabet 
 Rygning mod overvægt 
 Mange cigaretter 
 Rygning som sanselig oplevelse 

Bed eleven læse resultatet igennem. 
 
Start en dialog med eleven: 

 Hvilken type ryger er du? 
 Var resultatet som forventet? 
 Hvad synes du om resultatet? 
 Har du nogensinde overvejet et rygestop? Hvorfor/hvorfor ikke? 
 Kender du XHALE? 

 

http://www.xhale.dk/


 

 

 

Hvor motiveret er du? 
 
Formål og kort om øvelsen 
Eleverne kan via testen ”Hvor motiveret er du?” finde ud af hvor stor motivation de 
har til at stoppe med at ryge. Du kan med fordel kombinere testen med ”Hvilken 
type ryger er jeg?” (se forrige side) 

 
Det skal du bruge 
Computer, tablet eller smartphone (eventuelt elevernes egne) 
Internetadgang 
 

Sådan gør du 
Find testen på www.xhale.dk 
Tryk på ”Kom i gang her”, ”Jeg vil teste min rygning” og vælg 2) ”Hvor motiveret er 
du?” 
 
Hvis du selv medbringer elektronik, kan du have testen parat til eleverne. Ellers kan 
du guide dem til testen via ovenstående. 
 
Start en dialog med eleven: 

 Er du motiveret for et rygestop? 
 Har du nogensinde overvejet et rygestop? Hvorfor/hvorfor ikke? 
 Var resultatet som forventet? 
 Hvad synes du om resultatet? 
 Kender du XHALE? 

Det vigtige I dialogen er at lytte efter og bide mærke i, om eleven udviser tegn på 
motivation og få ham eller hende til at uddybe denne, uanset hvor lille motivationen 
er. Dette kan være med til at forstærke motivationen. 
 

http://www.xhale.dk/


 

 

 

 

Tip en 13’er om tobak 
 
Formål og kort om øvelsen 
Eleverne skal individuelt svare på de 13 spørgsmål og få så mange rigtige som muligt. 
Der er både spørgsmål om samfund, sundhed og flertalsmisforståelser i forhold til 
rygning. Eleverne bliver testet og får eventuelt ny viden om rygning.  
 

Det skal du bruge 
Kopi af spørgsmålsarket til alle elever. Spørgsmålsarket findes på de næste sider. Be-
mærk, at der både er et svarark til dig og et spørgsmålsark til eleverne. 
Medbring blyanter eller kuglepenne. 
Eventuelt en lille præmie. 

Sådan gør du 
Du kan få de elever, der kommer forbi, til at svare på elevarket og gennemgå svar-
rene med dem bagefter.  
Hvis du har præmier med, kan du give dem den, hvis de har 8+ rigtige, eller hvor du 
nu selv synes grænsen skal være. Du kan også afslutte eventen med en lodtrækning, 
hvis du har en enkelt lidt større præmie med. 
 
 

 



 

 

 

Svarark til Tip en 13’er 
 

1. Hvad koster det hvert år, hvis man ryger 15 cigaretter hver dag?  
En pakke med 20 koster 42,50 kr. 
o 5.930 kr.  
o 11.634 kr. 
o 15.950 kr.  
 

2. Hvad kan påvirke dine rygevaner? 
o Din uddannelse. 
o Dit boligmiljø. 
o Begge ovenstående. 
o Ingen af de ovenstående. 

 
3. Hvor gammel skal man være for at købe cigaretter? 

o 15. 
o 16. 
o 18. 
 

4. Hvorfor kan det være svært for en mand, der ryger, at få rejsning i forbindelse med sex?  
o Fordi han har trang til nikotin 
o Fordi han har et dårligt blodomløb 
o Fordi hans kondition er lav 

 
5. Er det sundere at ryge vandpibe end at ryge cigaretter? 

o Ja, det er det. Vandpibetobak er nemlig lavet af frugt. 
o Nej, Det er lige usundt. Vandpiberøgen indeholder, ligesom cigaretrøgen, cirka 4000 skade-

lige stoffer. 
o Nej, det er værre at ryge vandpibe end at ryge cigaretter.  

 
6. Hvorfor får du dårligere kondition af at ryge? 

o Du præsterer dårligere, fordi du tænker på cigaretter hele tiden. 
o Dit blod har sværere ved at optage ilt. 
o Nikotin fra cigaretrøgen gør dine lunger mindre. 

 
7. Hvor mange danskere dør hvert år på grund af rygning? 

o Cirka 1.400 
o Cirka 14.000 
o Cirka 140.000 

 
8. Hvad betyder rygerlunger? 

o Det betyder, at lungerne er skrumpet til halv størrelse. 
o Det betyder, at lungevævet er stift, og lungerne fungerer dårligt. 
o Det er bare noget man siger om folk, der har røget i 50 år og hoster meget. 

 
9. Hvad er XHALE?  

o En app der hjælper dig med at få styr på dine rygevaner. 
o Et modemagasin. 
o En blog om penge. 

10. Hvor mange tilfælde af lungekræft opstår på grund af rygning? 
o Cirka tre ud af ti. 
o Cirka halvdelen.  
o Cirka ni ud af ti. 

 
11. Hvilken misforståelse er ofte skyld i, at unge begynder at ryge? 

o Mange tror, at det er sundt at ryge. 
o Mange tror, at flertallet ryger, og det derfor er normalt at ryge. 
o Mange tror, at man får bedre kondition. 

 
12. Hvad sker der med drenges sæd, hvis de ryger?  

o Det bliver gult. 
o Det indeholder færre sædceller. 
o Det indeholder flere sædceller. 

 
13. Hvilke af følgende ting sker, når du ryger? 

o Du får sort hårbund. 
o Du får grønne negle. 
o Du får gule tænder. 

 



 

Skriv dit navn og tlf. her, 
__________________________________________________________ 
 

 

Tip en 13’er om tobak 
1. Hvad koster det hvert år, hvis man ryger 15 cigaretter hver dag?  

En pakke med 20 koster 42,50 kr. 
o 5.930 kr.  
o 11.634 kr. 
o 15.950 kr.  
 

2. Hvad kan påvirke dine rygevaner? 
o Din uddannelse. 
o Dit boligmiljø. 
o Begge ovenstående. 
o Ingen af de ovenstående. 

 
3. Hvor gammel skal man være for at købe cigaretter? 

o 15. 
o 16. 
o 18. 

 
4. Hvorfor kan det være svært for en mand, der ryger, at få rejsning i forbindelse med sex?  

o Fordi han har trang til nikotin 
o Fordi han har et dårligt blodomløb 
o Fordi hans kondition er lav 

 
5. Er det sundere at ryge vandpibe end at ryge cigaretter? 

o Ja, det er det. Vandpibetobak er nemlig lavet af frugt. 
o Nej, Det er lige usundt. Vandpiberøgen indeholder, ligesom cigaretrøgen, cirka 4000 skade-

lige stoffer.  
o Nej, det er værre at ryge vandpibe end at ryge cigaretter.  

 
6. Hvorfor får du dårligere kondition af at ryge? 

o Du præsterer dårligere, fordi du tænker på cigaretter hele tiden. 
o Dit blod har sværere ved at optage ilt. 
o Nikotin fra cigaretrøgen gør dine lunger mindre. 

 
7. Hvor mange danskere dør hvert år på grund af rygning? 

o Cirka 4.000. 
o Cirka 14.000. 
o Cirka 140.000. 

 
8. Hvad betyder rygerlunger? 

o Det betyder, at lungerne er skrumpet til halv størrelse. 
o Det betyder, at lungevævet er stift, og lungerne fungerer dårligt. 
o Det er bare noget man siger om folk, der har røget i 50 år og hoster meget. 

 
9. Hvad er XHALE?  

o En app der hjælper dig med at få styr på dine rygevaner. 
o Et modemagasin. 
o En blog om penge. 

10. Hvor mange tilfælde af lungekræft opstår på grund af rygning? 
o Cirka tre ud af ti. 
o Cirka halvdelen.  
o Cirka ni ud af ti. 

 
11. Hvilken misforståelse er ofte skyld i, at unge begynder at ryge? 

o Mange tror, at det er sundt at ryge. 
o Mange tror, at flertallet ryger, og det derfor er normalt at ryge. 
o Mange tror, at man får bedre kondition. 

 
12. Hvad sker der med drenges sæd, hvis de ryger?  

o Det bliver gult. 
o Det indeholder færre sædceller. 
o Det indeholder flere sædceller. 

 
13. Hvilke af følgende ting sker, når du ryger? 

o Du får sort hårbund. 
o Du får grønne negle. 
o Du får gule tænder. 

 



 

 

 

Materialeliste 
 
Eventpakke (OBS! Først tilgængelig medio december) 
Du kan gratis låne en eventpakke af Kræftens Bekæmpelse i tre måneder. Pakken in-
deholder alt, hvad du har brug for til alle eventaktiviteterne på nær sugerør, tjære-
glas og tablet/iPad.  
 
OBS! Vi har et begrænset antal eventpakker til udlån, så bestil gerne i god tid, da vi 
ellers ikke kan garantere ledige materialer.  
 
Eventpakken bestilles på www.cancer.dk/webshop. Søg på eventpakke. 
 
Indhold: 

 Forskellige materialer til afvikling af ”5 minutters pause” (kan variere mellem 
diabloer, yoyoer, hacky sacky bolde og lignende.) 

 Plakater og klistermærker til afvikling af ”Hvad vil du bruge 11.634,- på i år? ” 
 Roll-up til ”Tør du udfordre en ven? ”  
 Kuliltemåler  

 
Ud over eventpakken skal du huske separat at bestille følgende, som også er gratis: 

 ”Tør du udfordre en ven? ” postkort (På postkortet kan man notere hinandens 
udfordring og dele kortet i to mellem sig) 

 Plakat til ”5 minutters pause” 
 CO-test visitkort til kuliltemåling 
 Plastikrør til kuliltemåleren   

De forskellige materialer i eventpakken kan også særskilt købes på www.can-
cer.dk/webshop (på nær kuliltemåleren). Søg på Cool Uden Røg.  
 
Valgfri plakater og postkort 
Det kan være en god ide at bestille postkort til uddeling og plakater til at hænge op 
på skolen som en del af initiativet mod røg. Disse kan bestilles på www.can-
cer.dk/webshop. Alle materialerne kommer frem ved at søge på Cool Uden Røg.  
 
Kampagnemateriale: 

 Cool Uden Røg plakater (gratis): 
Plakatpakke bestående af rør med 9 forskellige plakater med kendte ambas-
sadører, der opfordrer til rygestop og brug af appen XHALE. Hver plakat må-
ler 70 x 100 cm. 

 Cool Uden Røg postkort (25 x 12 gratis postkort): Postkortpakke med 12 
kendte ambassadører, der opfordrer til rygestop og brug af appen XHALE..  

Andre XHALE materialer (søg på XHALE) 
 XHALE postkortserie (25,- for 50 stk.): Farverige postkort, der adresserer pro-

blematikker som for eksempel dårlig ånde og potensproblemer. 
 XHALE visitkort (gratis): Visitkort med fakta om rygningens skadelige virknin-

ger og kulilteskema. 

XHALE app’en 
Du kan gratis hente XHALE-app’en i App Store og Google Play. Mere information kan 
findes på www.xhale.dk.  
 
For yderligere spørgsmål eller hjælp vedrørende materialer, kan du kontakte Louise 
Jespersen lj@cancer.dk. 
 
God fornøjelse! 
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