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FV 9: STRESS OG RYGESTOP
Nogle oplever en følelse af stress, når de stopper med at ryge. Det skyldes, at kroppen ud-
skiller stresshormon, når den ikke længere får den mængde nikotin, som den plejer. Stress 
er altså et abstinenssymptom. Hvis du oven i købet har været vant til at tage en cigaret for at 
berolige dig selv i stressede situationer, kan du føle, at du nu mangler metoder til at dæmpe 
din stress med. 

At klare stress i abstinensperioden uden at ryge
Her er fire gode råd til at klare stress i abstinensperioden uden at ryge:

 Vær fysisk aktiv i løbet af dagen. Fysisk aktivitet nedsætter mængden af stresshormon i 
 blodet. Fysisk træthed gør dig afslappet på en behagelig måde og dæmper uro og 
 rastløshed i kroppen. 

 Hold igen med kaffe, alkohol og søde sager i store mængder, da alle former for stimulanser
 kan forværre stressfornemmelsen i kroppen. 

 Spis når du føler sult. Undgå sukkerholdige produkter fordi du hurtig bliver sulten igen. 
 Sørg for at få både væske og pauser i løbet af dagen samt tilstrækkelig hvile og søvn.

 Benyt dig af afspændingsøvelser, mindfulness og åndedrætsteknikker. De får musklerne i
 kroppen til at slappe af og virker beroligende. Mængden af stresshormon i blodet kan
 sænkes gennem afspænding. 

At klare stress i livet uden at ryge
Når du er kommet igennem abstinensperioden, vil dit liv selvfølgelig ikke altid være uden 
stress. Alle mennesker kan indimellem føle sig stressede. Hvis du konstant føler dig stresset,  
er det en god idé at tale med din læge om, hvad der er af muligheder for at få hjælp.

Her er fire råd til almindelig stresshåndtering:

 Find ud af, hvad der udløser stress hos dig (f.eks. arbejdsmængde, relationer, økonomi, 
 boligforhold, helbred).

 Identificer, hvilke behov du har, og tag affære (f.eks. mere fritid, at få løst konflikter,
 at tale med nogen, der lytter, og fortælle, hvordan du har det).

 Fortæl andre, hvad du kan og ikke kan.
 Tal med din partner, venner eller kolleger og find ud af, hvem der kan hjælpe, støtte og evt.

  aflaste dig.

Læs mere om forebyggelse og håndtering af stress i Sundhedsstyrelsens pjece:
Kender du til stress? Sådan kan du gøre noget ved det.


