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FV 8: SUNDHED OG RYGESTOP

Rygestop er altid en gevinst for din sundhed. Det er aldrig for sent at holde op med at ryge – 
heller ikke selvom du har røget i 30-40 år. Jo tidligere i livet du stopper, jo større er gevinsten. 
Nogle af gevinsterne ved at stoppe kommer hurtigt, mens andre først viser sig efter mange år.

Kondition: Din kondition bliver hurtigt forbedret. Det skyldes, at tobaksrøg indeholder 
kulilte, som fortrænger ilten fra de røde blodlegemer. Efter blot 12 timer er blodets indhold af 
kulilte fra cigaretterne ude af kroppen. Din kondition forbedres mærkbart, fordi du har mere 
ilt. 

Smags- og lugtesans: Tobaksrøgen indeholder over syv tusind kemiske stoffer. En del af 
disse stoffer ødelægger smags- og lugtesansen. Når du stopper med at ryge, vil du opleve, at 
din evne til at lugte og smage bliver bedre. 

Hoste: Lungerne renses af små fimrehår, som fejer irriterende og skadelige partikler ud. 
Tobaksrøgen ødelægger fimrehårene, så de ikke længere kan beskytte lungerne mod partikler 
og man får ”rygerhoste”. Men allerede efter en måned kan du opleve, at vejrtrækningen bliver 
bedre, og hosten mindskes. 

Blodomløb: Dit blodomløb forbedres allerede efter få uger, og du får en sundere kulør. 

Risiko for hjerte-kar-sygdomme: Allerede 20 minutter efter du har slukket den sidste 
cigaret, falder hjertefrekvens og blodtryk mod mere normale værdier. Blodpladernes antal 
og størrelse normaliseres. Deres tendens til at klumpe sammen mindskes, og risikoen for 
blodprop bliver mindre. Efter et år er risikoen for hjertekramper og blodprop halveret. Efter 
15 år er risikoen for hjertekramper og blodprop den samme som hos ikke-rygere. Risikoen for 
slagtilfælde (blodprop i hjernen) er efter 5-15 år den samme som hos ikke-rygere

Kræft: Kræft udvikles langsomt. Der går tid, fra man udsættes for et giftstof, til kræften giver 
symptomer. Efter rygestoppet vil din risiko for en række kræftformer være mindre, end hvis 
du røg. Lungekræft er den hyppigste tobaksrelaterede kræftform. Når du stopper med at 
ryge, vil risikoen for lungekræft gradvist aftage, og efter 10 år er risikoen halveret, sammen-
lignet med fortsat rygning. 

Lungefunktion: Du har muligvis tabt noget af din lungefunktion i løbet af de år, du har 
røget. Lungefunktionen falder altid lidt med alderen, men hos mennesker, der ryger, går det 
hurtigere. Efter et rygestop vil din lungefunktion fremover kun falde i normalt tempo. Den 
tabte lungefunktion kan du ikke genvinde, men hvis du begynder at være mere fysisk aktiv, 
kan du udnytte den tilbageværende lungefunktion bedst muligt. 
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KROPPEN FÅR DET HURTIGT BEDRE
EFTER 20 MINUTTER Blodtryk og puls normaliseres.

12 TIMER Konditionen bliver bedre. Der er mere ilt i kroppen, fordi dit 
 kulilteniveau igen er normalt.

2-12 UGER Dit kredsløb forbedres.   

1-9 MÅNEDER Hosten mindskes, og vejrtrækningen forbedres.

1 ÅR Din risiko for hjertekramper og blodprop er halveret i forhold til, 
 hvis du fortsat røg.

5 ÅR Din risiko for slagtilfælde (blodprop i hjernen) falder til samme 
 niveau som hos en person, der ikke ryger efter 5-15 år.

10 ÅR Risikoen for lungekræft er halveret i forhold til, hvis du fortsat 
 røg. Risikoen for kræft i mundhulen, halskræft, kræft i
 spiserøret, blærekræft, livmoderhalskræft og kræft i
 bugspytkirtlen er faldet.

15 ÅR Risikoen for hjertekramper og blodprop i hjertet er normal og 
 som hos en person, der ikke ryger.

   


