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FV 5: MOTION OG RYGESTOP
Når du stopper med at ryge, kan du opleve abstinenser, fordi din krop ikke længere får nikotin. 
Abstinenssymptomerne skyldes en ubalance i nervesystemet i forbindelse med ændringerne 
ved rygestoppet. De aftager som regel gradvist efter tre til fire uger. Imens abstinenserne står 
på, kan du f.eks. opleve rygetrang, irritabilitet, rastløshed, tristhed, stress, søvnløshed, sult eller  
forstoppelse. Motion og bevægelse kan være med til at mindske abstinenserne, give bedre 
humør og bedre søvn, mindske stressfølelse og forebygge vægtøgning.

Hvorfor mindsker motion abstinenssymptomer? 
Abstinenserne skyldes ubalancer i hjernens kemiske signalstoffer, fordi hjernen gennem 
længere tid har fået tilført nikotin og denne tilførsel nu stopper. Nogle af de signalstoffer, som 
er ude af balance, er blandt andet noradrenalin, dopamin og serotonin. Hvis du motionerer, 
frigiver kroppen netop disse signalstoffer. De giver en følelse af velbehag og glæde. Jo højere 
intensitet motionen har, desto flere stoffer frigives, og desto mildere vil abstinenserne føles. 
Begynd altid med at motionere ud fra dit eget niveau og din kondition, så du ikke får skader.  

Motion kan få dig i godt humør
Motion øger frigivelsen af belønningsstoffer i hjernen. Disse stoffer styrer bl.a. vores humør, 
stressniveau, motivation, energiniveau og koncentration. Motion giver dig overskud til at 
finde på noget andet end at ryge, når du føler dig fristet. 

Motion kan mindske stressfølelse
Fysisk aktivitet nedsætter mængden af stresshormoner. På den måde øges din stresstærskel, 
så du kan udholde mere uden at blive stresset. Samtidig frigøres der naturlige endorfiner, 
som giver dig en oplevelse af velbehag og glæde. Endorfiner findes altid i kroppen, og fysisk 
aktivitet øger mængden af dem. 

Motion kan forbedre din søvn
Når du har dyrket motion, går musklerne i hvilefase; det får kroppen til at slappe bedre af.
Du bliver naturligt træt, når du har brugt kroppen. Det anbefales dog ikke at dyrke hård motion 
op til tre timer før du skal sove. Gør du det, omstilles stofskiftet nemlig, så der udskilles signal-
stoffer, der ”vækker” kroppen, hvilket gør det svært at sove bagefter.

Motion kan forebygge, at du tager på i vægt
Når du er stoppet med at ryge, kan du føle dig mere sulten, end du plejer. Du kan få mere 
lyst til mad og slik. Sulten er et symptom, som hænger sammen med abstinenserne. 30 til 60 
minutters motion om dagen forbedrer din appetitregulering, så du lettere kan mærke, hvornår 
du er sulten, og hvornår du er mæt. 

Når du motionerer, forbrænder du desuden mere energi. På den måde kan regelmæssig 
motion være med til at forebygge uønsket vægtstigning. 


