
p1: Plan over kurset  

1. UGE: Start på forberedelsen

2. UGE: Forberedelse af selve stoppet

RYGESTOP

3. UGE: Håndtering af risikosituationer 

4. UGE: Fastholdelse af rygestoppet

6. UGE: Hjælp til fremtiden

p1: Plan over kurset  



p2: Goddag til sidemanden 

I alt 5 minutter til hver person.
 
Fortæl din sidemand om følgende emner:

• Fortæl kort, hvad du hedder, og hvad du laver til daglig

• Fortæl, hvad der har gjort, at du har meldt dig til dette kursus

• Fortæl, hvad du ønsker at opnå ved at blive røgfri

• Fortæl, hvad du forventer bliver særligt udfordrende



p3: Kuliltetallet  

• Ikke-rygere har normalt mindre end 1% af deres røde blodlegemer blokeret af kulilte

• Kulilteværdier fra 1 - 2% kan evt. skyldes rygning

• Kulilteværdier på over 2% vil normalt skyldes rygning

• Storrygere har som regel mere end 4% af deres blodlegemer besat af kulilte
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p4: Rygestopprocessen 



p5: Vær med til at skabe en god gruppe 

• Kom hver gang – så får du mest ud af det, og det styrker sammenholdet

• Lyt til de andre – du kan lære af dem, og de kan lære af dig

• Hold tavshedspligten – det gør det trygt at være i gruppen

•     Kom alligevel,  hvis du ryger efter stopdatoen – 
så kan vi afklare, hvordan du kommer videre



p6: Definition på afhængighed 

(WHO: ICD-10 kriterier)

• Tilvænning til giftvirkninger 

• Gradvist øget forbrug over tid og mere rygning end ønsket

• Abstinenser og rygning for at undgå abstinenser

• Rygetrang og automatiske rygevaner

• Vanskeligheder ved at nedsætte forbrug og stoppe

• Andre vigtige aktiviteter tilsidesættes for at ryge

• Fortsat brug selvom der er negative konsekvenser



p7: Udviklingen af afhængighed

• Nikotin ændrer hjernens produktion af vigtige stoffer

• Nikotin virker i hjernen på humør, følelser, stress, koncentration, sult og indlæring

• Virkningen opleves som god og nødvendig

• Hjernen og kroppen presser på for at få stoffet, når man først har vænnet sig til det

• Det giver abstinenser ikke at ryge

• Rygningen bliver automatisk, og man mister kontrollen over sit forbrug



p8: 13 motiver for at ryge

1. Cigaretten som trofast ven

2. Automatisk rygning

3. Cigaretten som belønning

4. Middel til bedre koncentration

5. Rygeudløsere

6. Rygetrang

7. Ukontrolleret rygning

8. Mod stress og ubehagelige følelser

9. Gør det gode endnu bedre

10. Rygning hører til i fællesskabet

11. Rygning mod overvægt

12. Mange cigaretter

13. Rygning som sanselig oplevelse



p9: Rygehistorien 



p10: Nikotinabstinenser  

• Søvnløshed

•  Humørsvingninger:
irritabilitet, frustration, vrede 
eller depressiv stemning

• Nervøsitet, uro, angst

Rygetrang •  

Øget hoste • 

• Forkølelsessymptomer

Sår og blister i munden •  

• Koncentrationsbesvær
Svimmelhed • 

Rastløshed • 

Nedsat hjerterate • 

•  Øget appetit eller vægtstigning
Forstoppelse • 

• Træthed

Hovedpine • 

• Stress



p11: Nikotins påvirkning af nerverne  



p12: Produkttyper og deres anvendelsesområde

efter Fagerströms pointskala

 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Ingen Helst ingen Brug evt. plaster Brug evt. plaster Brug evt. plaster

eller
begrænset brug af
f.eks. inhalator,

microtabs,
sugetabletter

eller tyggegummi

eller
op til 12 doser af
f.eks. inhalator,

microtabs, mund
spray, sugetab letter 

eller tyggegummi

plus
6-12 doser af

f.eks.  inhalator, 
microtabs, mund 
eller næsespray

eller tyggegummi

plus
10-12 doser af

f.eks. inhalator, microtabs, 
mund eller næsespray

eller tyggegummi
 

Mild afhængighed
Typisk mønster:
5-10 cigaretter

1-2% kulilte

Moderat afhængighed
Typisk mønster:

op til 15 cigaretter
2-4% kulilte

Stor afhængighed
Typisk mønster:
15-25 cigaretter

3-6% kulilte

Meget stor afhængighed
Typisk mønster:
25-40 cigaretter

6-8% kulilte

Det konkrete antal og styrken af produkterne skal dog afpasses efter afhængighed, individuelle ønsker og behov



p13: Tilbagefald  

Risikosituationer eller rygetrang



Manglende planer for at undgå at ryge



Lav selvtillid til at klare risikosituationen



Forventninger om en kortsigtet positiv effekt af rygning



Svipser



Opgivelse af selvkontrol: ”Nu kan det også være lige meget”



Tilbagefald



p14: Risikosituationer

• Når jeg er færdig med at spise

• Over en kop kaffe, en øl, et glas vin, mens jeg hygger mig

• Når jeg hygger mig med vennerne og til fester

• Med min ægtefælle/kæreste eller en nær ven, der ryger 

• Når jeg er glad og har noget at fejre

• Når jeg ser nogen ryge, og at de nyder det 

• Når jeg holder pauser på mit arbejde 

• Når jeg har ekstra brug for at koncentrere mig 

• Når tingene ikke går, som jeg vil, og jeg er meget frustreret

• Når jeg virkelig føler, at jeg har brug for et ‘løft’ 

• Når jeg er deprimeret, bekymret eller stresset



p15: Ideer til belønning

• Dyrk dræt

• Gå ture

• Læs bøger

• Hør musik

• Kys kæresten

• Lav afspænding

• Dyrk dine interesser

• Læg de penge, som du sparer, til side – synligt

• Lav en liste over det, du vil købe

• Planlæg en ferie 

• Lav rosende sætninger til dig selv og brug dem løbende 

• Bed andre om at rose dig, sende dig e-mails, sms’er eller lign. 



p16: Stress og rygestop 

•  Stress er et abstinenssymptom. Du har gennem mange år vænnet 
dig til at bruge rygning til at lette stress, når det opstår. Nu skal du 
finde et nyt og brugbart redskab mod stress. 

•  Efter længere tids rygeophør oplever de fleste, at de har mindre 
stress og  en højere stresstolerance.



p17: Humørsvingninger og rygestop

•  Humørsvingninger efter et rygestop er normalt 

•  Tristhed eller nedtrykthed er ikke det samme som en depression

•  Humørsvingningerne forsvinder oftest efter 3-6 uger

Humørsvingninger kan skyldes…

•  Den kemiske ubalance i hjernen

•  At ubehagelige følelser opleves tydeligere

•  Tristhed over at have mistet “en ven”



p18: Rygestop gavner humøret

•  Bedre evne til at regulere følelser (mindre angst) 

•  Færre stressfaktorer

•  Et generelt forhøjet stemningsleje

Dette skyldes…

•  Genoprettelse af den kemiske balance i hjernen

•  Bedre heldbred og økonomi

•  Øget stolthed og selvtillid



p19: Sundhed og rygestop  

• Blodtryk og puls bliver normaliseret 

• Risikoen for blodpropper er mindsket 

• Du har fået mere blod til huden og varme i tæer og fingre

• Lungerne begynder at rense sig (kan give hoste)

• Smagssansen og lugtesansen er nu blevet markant bedre 

• Konditionen er blevet bedre, da kulilten er helt ude af kroppen

• Bronkierne begynder at slappe af og vejrtrækningen bliver nemmere

• Kredsløbet bliver gradvist bedre og bedre
• Dine lunger kan bedre bekæmpe infektioner

• Din hud har fået en friskere farve

• Du har stoppet den hurtigere ældning af huden (rynker)

• Din frugtbarhed er blevet bedre

• Du får mindre hoste

• Du er mere frisk

• Mange sover bedre, end da de røg

• Din vejrtrækning er blevet endnu bedre

• Din risiko for at få en blodprop er nu halveret

• Din risiko for at få en blodprop er nu den samme som hos en aldrig-ryger

• Din risiko for at få kræft er nu kun halvt så stor, som da du røg

20 minutter

1 døgn 

 

2 døgn 

3 døgn

2 uger - 3 måneder

3 - 12 måneder 
 
 
 
 

5 år

10 år



p20: Fysisk aktivitet og abstinenssymptomer

Rygetrang:  Fysisk aktivitet afleder din opmærksomhed fra rygetrangen 

Humør:   Intensiv motion frigiver endorfiner og serotonin i hjernen. Det giver vel-
behag og glæde. Det modvirker også tristhed og styrker dit overblik

Stress:    Koncentrationen af stresshormoner falder ved motion, så du bedre kan 
slappe af 

Søvn:  Motion afstresser kroppen og gør det lettere at falde i søvn og sove dybt 

Vægt:  Du forbrænder mere og kan bedre mærke mæthed

Forstoppelse:  Du sætter gang i bevægelserne i tarmsystemet

•  Let fysisk aktivitet afleder din opmærksomhed fra rygetrangen, giver gode oplevelser 
og mindsker stress

•  Moderat fysisk aktivitet forbedrer humøret, lindrer rygetrang og modvirker vægtøgning, 
forstoppelse, stress og søvnproblemer 

•  Intensiv fysisk aktivitet mindsker effektivt problemer med stress, tristhed, søvnbesvær, 
irritabilitet, overvægt, forstoppelse og rygetrang



p21: Hvor lang tid skal jeg bevæge mig

– for at forbrænde 200 kcal?

Rengøring

Gang (5 km/t)

Dans

Badminton

Svømning (20 m/min)

Gymnastik

Cykling (16 km/t)

Trappegang

Løb (10 km/t)

0 10 20 30 40 50 60

200 kcal svarer omtrent til det ekstra energiforbrug ved rygning af 20 cigaretter om dagen



p22: Tilladende tanker 

Stakkels mig. Mit liv bliver trist, når jeg ikke må ryge.  
Jeg tror, jeg begynder igen.

Jeg er måske et af de mennesker, som ikke ejer viljestyrke.  
Jeg kan lige så godt opgive mit rygestop.

Er der nogen grund til at stoppe med at ryge, når ingen bemærker det  
eller nævner det med et ord? Jeg kan lige så godt begynde at ryge igen.

Nu kom jeg til at tage et sug af cigaretten, så er jeg alligevel faldet i,  
og så kan jeg lige så godt fortsætte med at ryge.

osv…



p23: Sjældne risikosituationer

Så længe jeg står i problemer til halsen,  
er det umuligt at lade være med at ryge. Jeg tager en cigaret.

Jeg er så ked af det, og problemerne er så store, at rygestoppet  
ikke er vigtigt længere. Når jeg har fået det bedre, stopper jeg igen.

Jeg skal bare ryge på min ferie, og så stopper jeg, når jeg kommer hjem.

Det her er bare en rigtig god fest, og jeg kan da ikke være  
den eneste, som ikke ryger. Jeg tager en smøg.

Sygdom  
i familen

Ferier

Belastninger
på jobbet

Problemer  
med børnene

Dødsfald

Fester



p24: Hvorfor tager man på efter et rygestop? 

•  Nikotin i cigaretterne holder kroppens energiforbrug kunstigt højt.
 Energiforbruget falder altså efter rygestoppet.

•   Nikotin øger blodsukkeret, så man bliver mindre sulten. Efter rygestoppet 
falder blodsukkeret. Det giver lyst til søde sager.

•  Mange begynder at belønne sig selv med mad og søde sager.

•  Mange bruger mad, slik, snacks og drikkevarer, når de skal hygge sig socialt.



p25: Mad og svingninger i blodsukkeret 



p26: Vægtændring ved rygestop 



p27: Du har på kurset arbejdet med at…

• kunne forudse og stoppe tilbagefald

• finde gode belønninger til dig selv

• tale med dine nærmeste om dit rygestop

• lægge mærke til de gode fysiske virkninger af dit rygestop

• huske på, hvorfor du gerne vil stoppe

• bruge nikotinerstatning og lægge nedtrapningsplan

• bruge fysisk aktivitet

• mindske stress

• mindske humørsvingninger

• spise og drikke, så det støtter rygestoppet


