
ø1: Registrering af fremmøde  
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Forløb:  



ø2: Notatskema  

 STARTDATO: _____________  FORLØB: _______________________________________________ 

 DELTAGERNAVN: _________________________________ SMS: ____________________________ 

1.

2.

3.

4.
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ø3: Kuliltemåling og nikotinerstatning, noter  
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ø4: Deltageroplysninger  

Hold: ____________ 

Navn: ______________________________________________________

Adresse: ____________________________________  Postnr./By:___________________________________

Kommune: ______________________________

Mobil: ___________________  Telefon hjemme: ____________________

Daglige sms’er       Personlige sms’er

Modtag mail        Mail: ________________________________

Hvor mange cigaretter ryger du om dagen?  Mellem ______  og ______ 

Hvor længe har du røget jævnligt?  År: ________   Måneder: ________

Ryger dine nærmeste? Ja _______ Nej _______

Har du før forsøgt at holde op?  Ja _______ Nej _______

Hvis ja, hvor mange gange?  __________

Hvad er den længste periode, du har klaret dig uden cigaretter?

Dage: _______  Uger: _______  Måneder: _______  År: _______



ø5: Kuliltemåling – vejledning 

Formålet med kuliltemåling er at vise deltagerne en af de 

fysiske konsekvenser af at ryge og at vise, at det betyder 

noget at holde op. 

Kuliltemålingen viser en rygers aktuelle kul ilte niveau i 

udåndingsluften målt i ppm (parts per million). Denne 

måling er også et udtryk for, hvor meget kulilte perso-

nen har i sit blod her og nu. Målingen i ppm kan nemlig 

oversættes til, hvor stor en procentdel af plads kulil-

ten optager i de røde blod legemers ilttransportsystem 

(hæmoglobin). Det er den procentvise belastning, som er 

det interessante tal for testpersonen.

Kulilte er en farveløs, lugtfri, giftig luftart, som opstår ved 

forbrænding. Kulilte har 200 gange så let ved at binde sig 

til hæmoglobin som ilt. Derfor vil kulilte optage pladsen i 

stedet for ilt. 

Kuliltetallet målt i procent viser altså, hvor meget iltman-

gel, der er i kroppen. Når der mangler ilt i blodet, betyder 

det, at hjerne, hjerte og lunger har mindre ilt til rådighed. 

Derfor er konditionen dårligere, mens den forøgede 

mængde kulilte er til stede.

Før deltagerne holder op med at ryge, vil deres kuliltetal 

altså være større end normalt – dog individuelt meget 

forskelligt. Et til to døgn efter at deltagerne er holdt op, 

vil hovedparten have normaliseret deres kulilteindhold. 

Normalt er kulilteindholdet i blodet under en procent 

– svarende til under fem ppm i udåndingsluften. Ved 

rygning vil kulilteindholdet typisk stige til mellem en og ti 

procent – dvs. mellem fem og halvtreds ppm i udåndings-

luften. Ved kulilteniveauer mellem en og to procent kan 

der være tvivl om, hvorvidt rygning er medvirkende årsag 

til kulilteindholdet. Massiv passiv rygning, forurening og 

kroppens egen produktion af kulilte kan dog højst give 

et lille udslag på kulilteapparatet, og det er primært per-

sonens egen aktive rygning, som giver kulilteniveauer i 

kroppen over en til to procent. 

Sådan udfører du kuliltemålingen
Kuliltemålingen kan f.eks. foretages under den første del 

af mødet, som en del af deltagerrunden. Her kan kulilte-

måleren bruges som stafet, således at deltagerne efter tur 

puster i kuliltemåleren, inden de har taletid.

Kuliltemåling kan også være et tilbud som deltagerne kan 

benytte sig af inden mødet, i pausen eller efter mødet. I så 

fald er det vigtigt, at kuliltemåleren kalibrerer efter at hver 

deltager har pustet i den.

Kulilte forsvinder gradvist ud af kroppen, da halveringstiden 

er ca. 4 til 5 timer, og den er helt væk efter cirka et til to 

døgn. Kulilten forsvinder altså ganske hurtigt ud af blodet, 

hvilket kan være godt at sige til bekymrede deltagere. 

Hvor meget kulilte blodet indeholder afhænger af, hvor 

meget personen har røget, hvor dybt han har inhaleret og 

hvor lang tid, der er gået, siden han røg sidst. 



ø6: Mine kuliltetal  

• 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

Hvad viser målingen?
Målingen viser, hvor meget kulilte (CO) du har i blodet. Kulilte er en farveløs, giftig og lugtfri luftart, 
der dannes ved forbrænding. Kulilte er et af de skadelige stoffer i tobaksrøgen. Når du ryger, får du 
kul ilte i lungerne. Her binder det sig til de røde blodlegemer, som ellers skal transportere ilten rundt 
i kroppen. Derved bliver iltforsyningen til kroppens muskler dårligere, hjertet skal arbejde hårdere og 
blodkarrene belastes mere. Derfor har rygere som regel dårligere kondition end ikke-rygere. Hvis du 
ikke har røget i flere timer, vil kuliltetallet være lavere, end hvis du lige har røget. Når du holder op med 
at ryge, falder indholdet af kulilte i dit blod til det normale niveau i løbet af et til to døgn.

0% 1% 2% 3% 4% 5% 6% 7% 8% 9%

Mine kuliltetal:

Dato:

% CO:

 IKKERYGER RYGER STORRYGER



ø7: Derfor røgfri  
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ø8: Vigtighed, tiltro og parathed 

På en skala fra 0 til 10, hvor 0 er slet ikke og 10 er højt:  
Hvor vigtigt vil du så sige, at det er for dig at holde op med at ryge?

 0 5 10

På en skala fra 0 til 10, hvor stor er din tro så på,  
at du kan gennemføre at holde op med at ryge?

 0 5 10

På en skala fra 0 til 10, hvor parat vil du sige,  
at du er til at springe ud i et rygestop om 10 dage?

 0 5 10



ø9: 13 motiver for at ryge  

Skriv nummeret på de 1-3 vigtigste motiver for at ryge her: 

Passer 
godt

 Jeg føler, at cigaretten er som den bedste ven.

  Jeg ryger ofte uden at have bestemt mig for det  
og uden at tænke over det.

  Få ting i mit liv kan erstatte cigaretten 
og give mig den samme belønning i hverdagen.

  For at koncentrere mig har jeg brug for at ryge.

  Min dagligdag er fuld af mennesker, situationer,  
ting og dufte, der giver mig lyst til at ryge.

  Når jeg ikke kan ryge i et par timer,  
bliver min rygetrang meget intens.

  Jeg oplever, at min rygning er ude af kontrol,  
og cigaretten styrer mit liv.

  Hvis jeg er stresset eller oplever ubehagelige følelser, 
bliver jeg bedre tilpas, når jeg har tændt en cigaret.

  Rygning hører med til alt det gode i livet og gør godt endnu bedre.

  De fleste jeg kender ryger, og rygning er en vigtig ting,  
som vi har til fælles.

 Jeg ryger for at undgå at tage på.

  Når jeg vågner, ryger jeg den første cigaret indenfor en halv time.  
Jeg skal mindst ryge hver anden time. Jeg er storryger.

  Jeg nyder smagen af en cigaret, følelsen af at in  halere røgen  
og synet af røgen i luften.

Passer 
delvis

Passer 
ikke

T E S T  D I N  RY G E P R O F I L
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ø10: Slip dine motiver for at ryge  

Til denne øvelse findes 13 små kort – se de næste 

13 sider. De skal hjælpe rygeren til at formulere stra-

tegier til ikke at ryge, når risikosituationer og ryge-

trang opstår. Der er linjer til at skrive på. På hvert 

kort er der desuden nævnt tre ekstra forslag til, hvad 

rygeren kan gøre i konkrete situationer.

De 13 kort på de følgende 13 sider er redskaber til 

testen i ø9: 13 motiver for at ryge. Testen giver ryge-

re en større indsigt i deres personlige motiver for at 

ryge – og en bedre forståelse af, på hvilken måde de 

er afhængige.

Rygerne skal i testen score deres dominerende moti-

ver for at ryge. Herefter kan de så arbejde videre 

med forberedelsen af rygestoppet på baggrund af 

resultaterne fra testen. Testen giver rygerne mulig-

hed for at se og imødegå konkrete vanskeligheder 

ved rygeophøret, fordi de bliver klar over, hvad det 

er for en afhængighed, som er mest dominerende 

hos dem, og hvordan de kan slippe den. 

De 13 kort ”Slip dine motiver for at ryge” kan i øvrigt 

udleveres i alle sammenhænge, hvor testen bliver 

anvendt. Du kan variere antallet af motiver, som 

rygeren skal forberede sig på. Det vil typisk være 

overskueligt med et til tre motiver, alt efter hvilken 

sammenhæng rådgivningen foregår i. 

Du skal til øvelsen forberede tretten bunker med 

motivkort. I hver bunke skal der være kopier nok til 

antallet af deltagere. 

For hvert af de 13 motiver er der et ark. På hvert 

ark er samme tekst gentaget fire gange. Print eller 

kopier det antal sider, du har brug for. Klip kortene 

ud og saml dem i bunker med hvert motiv for sig.

Cigaretten har været der i mange år. Den er trofast, og I har 

været sammen i lyst og nød. Den er med, når livet føles godt. 

Den holder dig med selskab, når du er alene, eller når du 

keder dig. Og den trøster dig, når livet er hårdt. Men cigaret-

ten har også været et dyrt og farligt bekendtskab. Hvordan 

kan du finde bedre venner end cigaretten?
Mine egne idéer:

Ekstra forslag til hvad du kan gøre:

n Nævn tre ulemper ved at have cigaretten som en ven. 

n  Tænk på cigaretten som en ven, du ikke kan stole på. 

Den kan gøre dig handicappet eller slå dig ihjel.

n  Tal hver dag med nogen, som du godt kan lide, f.eks. 

familie, venner, kolleger, naboer eller fritidskamme rater. 

Tag også kontakt gennem e-mail, telefon, sms og breve.

C I G A R E T T E N  S O M  T R O FA S T  V E N

S L I P  D I N E  M O T I V E R  F O R  A T  R Y G E
1
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Du ryger automatisk uden at tænke over det. Du når ikke at 

mærke efter, om du overhovedet trænger til en cigaret. Du 

rækker bare ud efter pakken og tænder én. Du tænker ikke 

over, hvornår du sidst røg, du ryger bare. Hvad kan du gøre 

for at blive bevidst om hver cigaret, du ryger?

Mine egne idéer:

Ekstra forslag til hvad du kan gøre:

n  Undersøg dit rygemønster og se, hvad du bruger dagens 

cigaretter til.

n  Giv hver cigaret “point” for, hvor vigtig den er, og hvor godt 

den smager.

n  Lav små eksperimenter med at bryde vanerne. Vær f.eks. 

røgfri i 4 timer eller spring hver anden cigaret over. 

AU TO M AT I S K  RY G N I N G
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Når du vil belønne dig selv, tænder du en cigaret. Din trang 

til belønning fra cigaretten er stærkere end de gode grunde, 

du kan have til at holde op. Cigaretten er livskvalitet for dig. 

Hvordan kan du belønne dig selv på andre måder end ved 

at ryge?

Mine egne idéer:

Ekstra forslag til hvad du kan gøre:

n  Læg mærke til, hvornår du særligt belønner dig selv 
med en cigaret. 

n  Find 3 nye måder at belønne dig selv på.

n  Lav en liste over de ting, du nyder at lave i hverdagen.

C I G A R E T T E N  S O M  B E L Ø N N I N G
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Du ryger, fordi du har brug for at kunne koncentrere dig. Når 

du ryger, oplever du, at du bliver bedre i stand til at løse van-

skelige opgaver. Du føler dig rastløs og ukoncentreret, hvis 

du skal arbejde i længere tid uden at ryge. Hvordan kan du 

koncentrere dig på andre måder end ved at ryge?

Mine egne idéer:

Ekstra forslag til hvad du kan gøre:

n  Bevæg dig 30 minutter om dagen og sørg for at få din 

søvn, så bliver du mere frisk og mindre rastløs.

n  Få pulsen op i fem minutter. Spis et stykke frugt, drik et 

glas vand/te. Det bedrer din koncentration.

n  Du kan træne din koncentrationsevne. Koncentrer dig i 5 

minutter, hold en lille pause, rør dig lidt og koncentrer dig 

så igen. Sæt gradvist tiden op. Start med noget, som du er 

god til og synes er sjovt.
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I dit liv som ryger er der bestemte situationer, som udløser 

rygning. Det kan være pauser, møder, fjernsyn og efter mål-

tidet. Det kan også være koppen med morgenkaffe, et aske-

bæger eller duften af en nytændt cigaret. Selvom du ikke 

har abstinenser, ryger du, når du møder dine rygeudløsere. 

Hvad kan du gøre i stedet for at ryge, når du møder dine 

ryge udløsere?

Mine egne idéer:

Ekstra forslag til hvad du kan gøre:

n  Nævn 3 af dine stærkeste rygeudløsere. Det kan være 

steder, situationer, ting eller dufte, der får dig til at ryge.

n  Find ud af, hvad du vil gøre i stedet for at ryge, når du 

møder dine 3 stærkeste rygeudløsere.

n  Find ud af, om der er enkelte rygeudløsere, som du skal 

undgå i en periode. 

RY G E U D L Ø S E R E
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Når du bliver forhindret i at ryge, kan du efter et stykke tid 

mærke, at du bare MÅ ryge! Rygetrangen kan blive så intens, 

at du bliver urolig og tænker på en cigaret hele tiden. De fleste 

oplever ryge trang, når de holder op med at ryge. Trangen 

kommer i bølger på 3-7 minutter og forsvinder så igen. I de 

første uger kommer trangen ofte og er kraftig. Hvad kan du 

gøre for at klare en “bølge” af rygetrang uden at ryge?

Mine egne idéer:

Ekstra forslag til hvad du kan gøre:

n  Find noget, som du altid kan rette din opmærksomhed 

mod, når du får rygetrang. Det kan f.eks. være din vejr-

trækning, lyde, dufte eller synsindtryk. 

n  Find tre ting, du kan gøre med dine hænder, når trangen 

melder sig. Du kan f.eks. have en fumleting i lommen, 

lægge kabale eller sortere småting.

n  Skriv på en seddel alt det, du synes er negativt ved at ryge. 

Gem den i din pung og læs den, når du får rygetrang.
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Det er formiddag, og du beslutter at vente lidt med at ryge. 

Pludselig sidder du med en cigaret i hånden. Det samme 

sker om eftermiddagen. Ja, faktisk hele dagen. Du ryger altså 

mange flere cigaretter på en dag, end du havde tænkt dig. 

Især ved fester er pakken tom, før du ved af det. Det er van-

skeligt for dig at kontrollere din rygning. Hvad kan du gøre for 

at få kontrol over din rygning?

Mine egne idéer:

Ekstra forslag til hvad du kan gøre:

n  Tæl alle de cigaretter, du ryger i løbet af dagen. Skriv, inden 

du går i seng hver aften, præcist hvor mange, du har røget 

i løbet af dagen.

n  Stop op og kig på klokken, når du får lyst til en cigaret. 

Ryg den først, når der er gået fem minutter. 

n  Tænk på 2 strategier, som du tidligere har brugt for at 

be grænse din rygning.

U KO N T R O L L E R E T  RY G N I N G
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Din puls banker. Du er stresset og presset. Du tænder en 
ci garet og slapper straks lidt mere af. Det hjælper dig at 
ryge, når du er stresset eller er i dårligt humør. Når du ryger, 
mærker du mindre til ubehagelige følelser som f.eks. stress, 
nervøsitet, vrede, irritation eller utilstrækkelighed. Hvordan 
kan du tackle ubehagelige følelser på andre måder end ved 
rygning?

Mine egne idéer:

Ekstra forslag til hvad du kan gøre:

n  Nævn 3 opgaver eller situationer, som stresser dig eller 

gør dig i dårligt humør.

n  Find ud af, hvem du kan tale med i situationer, hvor du 

oplever stress eller ubehagelige følelser (familie, naboer, 

venner eller kolleger). 

n  Bevæg dig – det gør stress mindre og humøret bedre. 

Find ud af, hvad der vil passe bedst ind i din hverdag?  

Og træk vejret dybt, når du er stresset.

M O D  U B E H A G E L I G E  F Ø L E L S E R
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Rygning forstærker gode følelser som hygge, nydelse, kær-

lighed og lykke. Du forbinder alt, hvad der er behageligt, 

med rygning. Og når noget skal fejres, er rygning uundvær-

ligt. Ryg ning giver et kick og gør godt humør endnu bedre. 

Hvordan kan du nyde alt det gode i livet uden cigaretter?

Mine egne idéer:

Ekstra forslag til hvad du kan gøre:

n  Når du er i en situation, som er behagelig, kan du prøve 

at være opmærksom på, hvad det er, du godt kan lide ved 

situationen. 

n  Fortæl andre om, hvad der glæder dig. Både de små og de 

store glæder. Prøv så at fokusere på glæden i længere tid 

end du plejer.

n  Sig til dig selv, at alle de dejlige oplevelser netop er 

grunden til, at du gerne vil holde op med at ryge. Du vil 

have et langt og sundt liv.
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Når du er ryger, har du noget til fælles med andre rygere. 

Nogle af de personer, som du er tættest på i hverdagen, 

plejer du at ryge sammen med. De mennesker, du kender, 

ryger. Det vil være en udfordring at være sammen med dem 

uden at ryge. Hvad kan du gøre for at forberede dig selv og 

dine nærmeste på, at du ikke mere vil ryge?

Mine egne idéer:

Ekstra forslag til hvad du kan gøre:

n  Tal med dine nærmeste. Fortæl dem, hvordan du gerne vil 

have, at de skal støtte dig i at holde op med at ryge.

n  Brug din energi på at gennemføre dit eget rygestop. De 

andre stopper alligevel først, når de selv er parate.

n  Tænk på dine 3 vigtigste grunde til at stoppe og hold fast, 

selv om de andre ryger.

RYGNING HØRER TIL I  FÆLLESSKABET
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Du har erfaring med, at det er nemmere at holde vægten, 

hvis du ryger. Du har måske prøvet at stoppe med at ryge på 

et tidspunkt og har taget på. Mange mennesker vil opleve, 

at de tager 3-6 kilo på, når de stopper med at ryge. Når 

nogle eks-rygere tager 10-15 kilo på, så skyldes det som 

regel, at de har erstattet cigaretten med mad og drikke: Slik, 

sodavand eller store mængder mad. Hvad kan du gøre for at 

holde vægten, når du stopper med at ryge?

Mine egne idéer:

Ekstra forslag til hvad du kan gøre:

n  Spis små sunde mellemmåltider, så du ikke går sukkerkold. 

Undgå slik, kager og fastfood. Sukker forstyrrer appetitre-

guleringen og medfører trang til mere sukker.

n  Bevæg dig mindst 30 minutter om dagen. Når pulsen kom-

mer op, er det med til at regulere appetitten.

n  Erstat cigaretten med noget andet end mad. F.eks. drik-

kevarer uden sukker, tyggegummi eller sukkerfri pastiller.

RY G N I N G  M O D  O V E R V Æ G T
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Du kan sagtens ryge mange cigaretter dagligt. Du bliver ikke 
dårlig, svimmel eller får kvalme. Det betyder, at du har udvik-
let tolerance. Du er blevet storryger. Når du ikke har røget 
indenfor et par timer, kan du mærke, at du bare MÅ have en 
cigaret. Det er tegn på abstinenser. Kun ved at blive helt fri 
for nikotin i mere end 3 uger, kan du blive helt fri for absti-
nenser. Hvad kan du gøre for at overvinde abstinenserne?

Mine egne idéer:

Ekstra forslag til hvad du kan gøre:

n  Når du får rygetrang, så træk vejret langsomt. Tæl til 10 
mens du ånder ind, og tæl til 10 igen mens du ånder ud. 
Det har en beroligende virkning. Et ”abstinensanfald” varer 
5-7 minutter, så er det ovre.

n  Sæt dig et lille mål hver dag. Ikke for let og ikke for svært. 
Når du opnår dit mål, frigives der ”glædesstoffer” i hjernen, 
som minder om de stoffer, der frigives, når man ryger.

n  Gå på apoteket og få grundig vejledning i brug af nikotin-
produkter. Overvej fordele og ulemper ved at bruge niko-
tinprodukter og vælg den metode, som passer dig bedst. 
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Du elsker at tænde en cigaret, dufte til den, inhalere røgen 
og puste den ud igen. Du synes, cigaretten smager godt, og  
rygning giver dig en god fornemmelse. Den cigaret, som du 
ryger efter et godt måltid, er en meget stor nydelse. Hvordan 
kan du opnå nydelse på andre måder end ved at ryge?

Mine egne idéer:

Ekstra forslag til hvad du kan gøre:

n  Hørelse: Lyt til musik, eller romaner indtalt på bånd af 
gode skuespillere.

n  Syn: Ryd op i dit hjem, vask bilen, køb noget pænt tøj eller 
gå en tur et smukt sted.

n  Smag: Nyd, at dine smagsløg bliver skærpede, når du hol-
der op med at ryge, og spis noget godt.

n  Lugt: Nyd, at din lugtesans bliver skærpet. Nyd duften af 
blomster, skov, hav, kaffe, mad og tusind andre ting.

n  Berøring: Giv og modtag massage, klap hunden, tag en 
svømmetur, kys din kæreste og kram dit barn.

RYGNING SOM SANSELIG OPLEVELSE
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RYGNING SOM SANSELIG OPLEVELSE

S L I P  D I N E  M O T I V E R  F O R  A T  R Y G E
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Du elsker at tænde en cigaret, dufte til den, inhalere røgen 
og puste den ud igen. Du synes, cigaretten smager godt, og  
rygning giver dig en god fornemmelse. Den cigaret, som du 
ryger efter et godt måltid, er en meget stor nydelse. Hvordan 
kan du opnå nydelse på andre måder end ved at ryge?

Mine egne idéer:

Ekstra forslag til hvad du kan gøre:

n  Hørelse: Lyt til musik, eller romaner indtalt på bånd af 
gode skuespillere.

n  Syn: Ryd op i dit hjem, vask bilen, køb noget pænt tøj eller 
gå en tur et smukt sted.

n  Smag: Nyd, at dine smagsløg bliver skærpede, når du hol-
der op med at ryge, og spis noget godt.

n  Lugt: Nyd, at din lugtesans bliver skærpet. Nyd duften af  
blomster, skov, hav, kaffe, mad og tusind andre ting.

n  Berøring: Giv og modtag massage, klap hunden, tag en 
svømmetur, kys din kæreste og kram dit barn.

RYGNING SOM SANSELIG OPLEVELSE

S L I P  D I N E  M O T I V E R  F O R  A T  R Y G E
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ø11: Undersøg dit rygemønster  

For at deltagerne kan blive be vidste om det præ-
cise omfang af deres tobaksforbrug, kan de regi-
strere deres rygemønster ved hjælp af kopiarket 
på næste side eller “Rygestop-guiden”. Det er fri-
villigt, om de vil registrere deres rygemønster.

Ved at registrere sit tobaksforbrug får deltage-
ren en realistisk og konkret information om sin 
afhængighed. Han får svar på, om han ryger i 
bestemte situationer, hvornår rygningen spiller 
en rolle for reguleringen af humøret, og hvornår 
rygningen er mindre vigtig. Når deltageren kender 
betydningen af sine cigaretter, kan han forberede 
sig på, hvordan han kan undvære dem. Han kan 
lægge en plan for, hvad han kan sætte i stedet, 
og for hvordan han bedst imødegår rygetrang i de 
vanskelige situationer, der vil opstå ved rygestop-
pet.

Det er en god idé at undersøge rygemønsteret 
både på en hverdag og på en dag i weekenden. 
Deltageren skal for hver cigaret, pibe eller cigar 
notere: Hvad nummer på dagen den har, hvor og 
hvornår den ryges, hvordan humøret er, da tobak-
ken bliver tændt (f.eks. glad, ked af det, stresset 
eller lign.). I skemaet er der plads til at give ciga-
retterne point fra 1 til 3, alt efter hvor ‘vigtig’ den 
enkelte cigaret opleves (1 for den mindst vigtige, 3 
for den meget vigtige).

Hvis en deltager har lyst til at reducere sin rygning 
i dagene op til rygestoppet, kan han f.eks. bruge 
skemaet til at finde de cigaretter, som vil være let-
test at undvære. Herefter kan personen starte på 
at skære de mindst vigtige cigaretter væk. Først 
skal han altså undlade at ryge dem med 1 point. 
En anden mulighed er, at personen øver sig på at 
undvære de sværeste cigaretter. Han kan starte 
med at skære de vigtigste cigaretter væk og øve 
sig i at finde på andre måder at klare de situatio-
ner, som han før klarede ved at ryge.

– vejledning



Dagens 
cigaret nr. Tidspunkt Sted og situation  Point Humør

Undersøg dit rygemønster – øvelse
Giv hver cigaret point fra 1 til 3 efter hvor nødvendig,  

den er, hvor 1 er unødvendig og 3 er meget nødvendig.



ø12: Råd til forberedelse derhjemme 

Tænk over, hvad du bruger cigaretterne til,  
hver gang du har lyst til at ryge.

Lav rod i røgen. Du kan f.eks:

•  udsætte al rygning 10 minutter efter alle måltider, kaffe- og te-pauser

•  lave regler for dig selv – 
ingen rygning ved spisebordet, i bilen, ved telefonen, foran fjernsynet eller ved skrivebordet 

•  skifte fra lighter til tændstikker eller omvendt, eller skifte tobaksmærke

•  lægge cigaretterne et besværligt sted, – f.eks. bagagerummet i bilen, fryseren el.lign.

•  tape cigaretpakken til efter hver smøg 

•  udsætte dagens første cigaret 

•  børste tænder, når rygetrangen er der

•  droppe vanecigaretterne

•  ryg andre steder end der, hvor du plejer at ryge

Inddrag evt. familien eller andre vigtige personer i, hvordan det er for dig  
at skulle holde op med at ryge, og gå i en konstruktiv dialog om,  
hvad du har brug for/ikke brug for.  

Tænk videre over dine gode grunde til at holde op.

 
Øv dig evt. i at bruge afspændingsmusik til at imødegå rygetrang.



ø13: Fagerströms test  

Produkttyper og deres anvendelsesområde
efter Fagerströms pointskala

n Hvor lang tid går der, fra du vågner, til du ryger? Under 5 min. (3 point)
 6-30 min.  (2 point) 
  31-60 min (1 point) 
  Over 60 min.  (0 point) 
    ____

n  Har du svært ved at lade være med at ryge, 
hvor det er forbudt? Ja  (1 point) 
  Nej (0 point) 
    ____

n Hvilken cigaret er sværest at undvære? Den om morgenen (1 point)
  En anden (0 point) 
    ____

n Hvor mange cigaretter ryger du dagligt? Mindre end 10 cig.  (0 point)
  11 - 20 cig. (1 point) 
 21 - 30 cig. (2 point) 
  Mere end 30 cig. (3 point)
    ____

n Ryger du mere først på dagen end resten af dagen? 
 Ja (1 point) 
  Nej  (0 point)
    ____

n Ryger du også, når du er sengeliggende af sygdom? 
 Ja (1 point) 
  Nej  (0 point) 
    ____

Samlet Fagerströms score (sum af spørgsmål 1 - 6):   

 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

1 cigar = 4 cigaretter
1 pibe = 3 cigaretter
1 cerut = 3 cigaretter



ø14: Min liste med korte råd 

Du kan f.eks.:

• Være forsigtig med alkohol og kaffe

• Begynde at være mere fysisk aktiv

• Drikke to liter vand om dagen

• Aflede din opmærksomhed

•  Trække vejret dybt (hold det fire sekunder og ånd langsomt ud – 

efter fem-seks gange er du afslappet)

• Tage en dag ad gangen – og rose dig selv hver aften

Mine råd til mig selv:

• 

 

• 

 

• 

 

• 

•



ø15: Rygestopmetoder 

Stop uden nedtrapning

Kold tyrker
Den metode, som allerflest eks-rygere har brugt, er at holde 
op med at ryge fra den ene dag til den anden, dvs. at tage 
en ‘kold tyrker’. Hvis du vælger denne metode, er det vig-
tigt, at du benytter de sidste dage af dit liv som ryger på at 
forberede dig. Find ud af, hvordan du vil tackle situationer, 
hvor der vil opstå rygetrang. Du kan ved at undersøge dit 
rygemønster få en fornemmelse af, hvor og hvornår du vil 
opleve rygetrang. 

Sidste dag: Ryg dem alle
På den sidste dag før stoppet ryger du alt, hvad du kan. 
Gå så langt som til at ryge mere, end du egentlig har lyst 
til, så cigaretterne til sidst ikke smager dig. Husk så denne 
op levelse de første dage af dit rygestop og mind dig selv 
om den, hver gang du får lyst til at tænde en cigaret. Denne 
strategi kan også benyttes efter et gradvist ophør, som 
omtales nedenfor. Metoden anbefales ikke, hvis du lider af 
hjerte-karsygdomme.

Stop gradvist
Det gradvise ophør er først og fremmest en metode til at 
bryde rygevanen før det endelige stop. Du kan bruge ryge-
dagbogen til at holde styr på nedtrapningen. Lav kopier af 
dagbogen og hav dem på dig, måske fastgjort til din cigaret-
pakke med et stykke tape. Hver gang du ryger, så notér tids-
punktet, stedet, det du var i færd med at gøre (f.eks. læse, 
arbejde, køre bil, drikke kaffe etc.). Følgende strategier kan 
hjælpe dig med at nedskære dit forbrug af cigaretter. Brug 
dem den sidste uge op til din stopdag.

Slip af med de letteste cigaretter
Undersøg dit rygemønster i et par dage. Du vil hurtigt kunne 
danne dig et billede af de situationer og tidspunkter, hvor du 

ryger. Prøv så at fjerne den eller de cigaretter, du mener vil 
være lettest at undvære, således at der er bestemte tids-
punkter og bestemte situationer i løbet af dagen, hvor du 
IKKE ryger. Hvis du i disse situationer får lyst til en cigaret, 
så prøv at rette din opmærksomhed mod andre ting: Træk 
vejret dybt, spis en gulerod, leg med en blyant.

Øv dig på de sværeste cigaretter
Undersøg dit rygemønster i et par dage. Du vil hurtigt kunne 
danne dig et billede af de situationer og tidspunkter, hvor du 
ryger. Find ud af nogle måder du vil tackle rygetrangen på i 
de sværeste situationer. Prøv så at fjerne de svære cigaret-
ter først og brug perioden til at øve dig på dine strategier.

Bestemte pauser mellem cigaretterne
Tilrettelæg dit rygeforbrug, så du ikke ryger oftere end hver 
halve time eller lignende. Fortsæt på denne måde et par 
dage. Forlæng derefter pauserne mellem cigaretterne til en 
time, to timer o.s.v. og fortsæt frem til din stopdag.

Begræns dine rygesteder
Udpeg et sted eller to, som det eller de eneste steder, hvor 
du tillader dig selv at ryge – uden for huset, i et bestemt 
rum i huset eller lignende. På denne måde besværliggør du 
din rygning. Fjern cigaretterne fra de steder, hvor du ikke 
må ryge eller gør tilgangen til dem svær. Hvis du f.eks. for-
byder dig selv at ryge i bilen, kan du låse cigaretterne inde 
i handskerummet.

Forkort dine cigaretter
Sæt et mærke på cigaretten en centimeter eller mere fra 
den normale skodlængde og beslut dig til ikke at ryge læn-
gere, eller klip et stykke af hver cigaret. Men husk at være 
opmærksom på, at du ikke ryger flere end du plejer og vær 
opmærksom på, at du ikke inhalerer dybere eller længere 
end du plejer.

Skift mærke
Hvis du skifter til et nyt mærke – og gerne et mærke, hvis 
smag du slet ikke bryder dig om – vil du med stor sandsyn-
lighed ryge mindre. Skift gerne mærke flere gange. Formålet 
er, at du skal nedsætte dit forbrug.

Husk din stopdag!
Uanset hvilken strategi du vælger, er det vigtigt, at du fast-
sætter og overholder din stopdag! 



ø16: Idékatalog til abstinenshåndtering 

Rygetrang
Tæl til ti; trangen varer 3-7 min. og går over igen.

 Drik vand.

 Send SMS’er til vennerne.

 Lyt til god musik.

Kys kæresten.

 Ring til STOPlinien på 80 31 31 31 – eller få hjælp fra digitalt 
program på net eller mobil.

Gå en tur.

Tag brusebad.

Tag fodbad.

Børst tænder.

Se en god film.

 Læs.

Skriv dagbog, så du kan se, at det går fremad.

Spis et stykke frugt.

  Brug tandstikker.

Tyg lakridsrod.

Snus til dit skodglas, hvis du har sådan et.

Skriv din motivation for at stoppe ned og hav den med dig. Tag 
papiret frem og repeter, når trangen melder sig.

Brug eventuelt mere nikotinerstatning.

Søvnløshed
 Hold faste sengetider. Det er især vigtigt at stå op på samme 
tid hver morgen – også efter nætter med kun lidt søvn. 

Undgå at blive liggende i sengen, når du har ligget søvnløs 
i mere end tyve minutter og vendt og drejet dig. Så er det 
bedre at stå op og tænke på noget andet. Du kan evt. skrive 
tanker eller drømme ned, så de kommer ud af hovedet.

Hør beroligende musik eller prøv at tænke på noget positivt.

Soverummet skal være godt udluftet, mørkt og køligt.

 Undgå at drikke kaffe og sort te. Drik i stedet urtete, varm 
mælk eller spis en banan.

Dyrk rigelig motion om dagen, men undgå streng motion lige 
inden sengetid. 

Gå en stille aftentur, lav vejrtrækningsøvelser, læs en søvn-
dyssende bog eller tag et varmt fodbad.

Humørsvingninger: Irritabilitet, fru-
stration, vrede, depressiv stemning, 
nervøsitet, uro og angst
Dyrk masser af motion; det har en positiv virkning på 
humøret og gør dig samtidig mere afslappet.

 Hold en god pause mindst en gang i timen.

Lav vejrtrækningsøvelser.

 Lav pausegymnastik. 

Tæl til ti – giv dig selv tid til at mærke, hvad du føler, 
før du reagerer.

Forbered dine omgivelser og aftal, hvordan I kan hånd-
tere humørsvingninger. 

 Vær god ved dig selv, og husk at gøre nogle af de ting, 
der gør dig glad.

 Skriv ned, hvordan du har det hver dag, lav evt. en dag-
bog til at komme af med dine tanker og følelser. 

Øget hoste
 Tænk på hosten som en positiv udrensningsproces.

 Lav åndedrætsøvelser til afspænding

 Du kan tale med lægen eller apoteket om mulighed for 
medicinsk lindring her og nu.

Forkølelsessymptomer
 Vær ekstra god ved dig selv.

Hvil dig lidt ekstra.

 Drik noget varmt og lindrende som f.eks. kamillete.



Sår og blister i munden
Gå på apoteket og få noget medicin mod blister.

 Skift evt. i en periode til tandpastamærket Zendium.

Skyl munden i lunkent saltvand 2-3 gange dagligt.

Koncentrationsbesvær
Dyrk masser af motion.

Hold en god pause mindst en gang i timen.

Lav vejrtrækningsøvelser.

Lav pausegymnastik .

 Lav visualiseringsøvelser.

Svimmelhed
 Spis mange små måltider, så blodsukkeret holdes kon-
stant.

 Drik vand.

 Lav ”jordforbindelsesøvelser”/grounding (sætte sig ned/ 
lægge sig ned, mærke tyngde i kroppen, tænke på et træ, 
”slå rødder” etc.)

 Lav åndedrætsøvelser, der også kan give en fornemmelse 
af tyngde i kroppen. 

Rastløshed
 Betragt din rastløshed som positiv energi – brug den kon-
struktivt.

Ryd op.

 Gå/løb en tur.

 Du har også fået mere tid. Genoptag en gammel hobby 
eller find dig en helt ny og spændende.

Nedsat hjerterate
Dyrk motion.

 Puls og blodtryk vender efterhånden tilbage til normalt 
niveau. Pulsen kan midlertidigt sættes i vejret ved kraftig 
aktivitet.

 Kontakt evt. lægen.

Øget appetit eller vægtstigning
 Stimulér mund og læber med tandstikkere, blyant, lakrids-
rod o.a.

Spis grønt, groft og magert.

Spis mange små måltider, så forbrændingen holdes kon-
stant.

 Drik masser af vand.

Spis 3 hovedmåltider og 2-3 mellemmåltider om dagen.

Forstoppelse
Dyrk motion – det sætter gang i fordøjelsen. 

 Få rådgivning på apoteket.

Spis mad med mange kostfibre, dvs. meget frugt og grønt 
og groft brød. Det holder gang i fordøjelsen. 

Drik meget vand, dvs. 2-3 liter om dagen, da fibrene ellers 
virker forstoppende.

Træthed
Hold regelmæssige, ”gode” pauser. Find ud af, hvad du 
slapper af ved.

 Gå ud i naturen, få frisk luft.

 Dyrk motion.

 Gå tidligt i seng.

 Læs en spændende bog eller lav noget andet, der interes-
serer dig.

Hovedpine
Dyrk motion.

Drik meget vand.

Brug en overgang lettere smertestillende håndkøbs-
medicin.



ø17: Afledningsteknikker 

G R U N D E  T I L  RY G E S TO P

Gennemgå i tankerne dine egne personlige gode grunde 
til at holde op. Hvis der er ganske særlige forhold, der 
har fået dig til at stoppe, f.eks. symptomer som hoste, 
vejrtrækningsproblemer, kolde hænder og fødder, eller 
hvis der er tale om din egen eller på rørendes rygesyg-
dom, så mind dig selv om, hvorfor du traf beslutningen 
om rygestop.

F O K U S E R  P Å  E N  T I N G

Ret opmærksomheden på en ting og beskriv den for dig 
selv i så mange detaljer som muligt. Hvor nøjagtigt er den 
placeret? Hvor stor er den? Hvad er den lavet af? Hvor 
kommer den fra? Hvad er den til? Hvad farve har den? 
Hvad koster den? Osv.

S A N S E M Æ S S I G  O P M Æ R K S O M H E D

Fokuser på dine omgivelser i deres helhed og brug 
alle dine sanser, syn, hørelse, smag, lugt og følesans. 
Nøjagtigt hvad kan du se, når du kigger dig omkring? Og 
hvad mere? Hvad kan du høre? I din egen krop? I rum-
met? Udenfor rummet? Udenfor bygningen? Hvad kan 
du smage? Hvad rører du ved? Dit hår? Brillerne? Dine 
sko? Etc. 

M E N TA L E  Ø V E L S E R

• Tæl ned fra 1000 med 10 ad gangen. 

•  Tænk på ting, der begynder med de forskellige bogstaver 
efter tur: Ananas, bold, computer… 

•  Lav en liste over et eller andet emne, der interesserer dig. 

•  Gennemgå en yndlingstur i tankerne og brug alle dine 
sanser. Hvordan ser der ud? Lugter der? Hvilke lyde er 
der?

Find selv flere muligheder, gerne dine helt egne.

B E H A G E L I G E  M I N D E R  O G  FA N TA S I E R

Brug fantasien til at huske på gode oplevelser. En dejlig 
ferie? Hvad ville du gøre, hvis du vandt en million? Husk på 
dine gode oplevelser og minder.

A K T I V I T E T E R

F.eks. spil, kryds & tværs, puslespil og forskellig sport.

Rygetrangen – suget efter en smøg – kommer i bølger og varer ikke mere 
end 3-7 minutter. Du kan aflede op mærk somheden fra rygetrangen ved 
at tænke på noget andet. Så er “anfaldet” overstået, og du har klaret det 
endnu engang.

Her er en række teknikker til at tænke på noget andet.



ø18: Åndedræts- og afspændingsøvelser  

Åndedrætsøvelser
Hvis man er anspændt og opkørt, kan det være fristende at 
kaste sig over cigaretterne. Her er nogle ånde dræts øvelser, 
der kan hjælpe dig til at slappe af og give dig ny energi.

DY B  O G  R O L I G  V E J R T R Æ K N I N G

•  Træk vejret dybt ind gennem næsen. Lad først dine lun-
ger og siden dit mellemgulv fyldes med luft, så maven 
til sidst “buler ud”.

•   Hold vejret nogle sekunder og ånd derefter langsomt ud 
igen. Når du ånder ud, skal det tage dobbelt så lang tid 
som det tog at ånde ind. Du kan f.eks. tælle til 4 mens 
du ånder ind og 8 mens du ånder ud.

P U S T  LYS E T  U D

•  Stil dig med lukkede øjne og lad dit hoved falde forover.

•   Træk vejret ind gennem næsen. Når du ånder ud, skal 
du spidse læberne, som om du er ved at puste et lys ud. 
Men husk at puste langsomt og roligt. Tæl til 4 mens du 
ånder ind og tæl til 2 mens du holder vejret og tæl til 8 
mens du ånder ud.

S K I F T  N Æ S E B O R

•  Træk vejret kraftigt ind og ud gennem næsen med 
ud spilede næsebor 10 gange. Hold derefter med højre 
tommelfinger mod højre næsebor og tryk mens du 
ånder langsomt ind og ud 10 gange gennem dit venstre 
næsebor. Skift næsebor og hold venstre tommelfinger 
mod venstre næsebor mens du ånder ind og ud 10 
gange gennem højre næsebor.

•  Skift til sidst, så du trækker vejret ind gennem det ene 
næsebor og ud gennem det andet. Gentag også denne 
øvelse 10 gange.

Afspændingsøvelser
Her er et par øvelser, der kan hjælpe dig med at spænde af, 
når du er stresset og anspændt.

SPÆND OG SLAP AF

•  Stil dig på gulvet i en behagelig position. Placér fød-
derne ca. 20 cm fra hinanden og luk øjnene. 

•  Begynd med at spænde fødderne og forsøg at gribe fat 
i gulvet med dine tæer.

•   Lad spændingen bevæge sig op gennem dine ankler til 
dine knæ, mens du stadig spænder mere og mere. Op 
gennem lårene videre til underlivet og endnu videre til 
mellemgulvet og dit bryst. Spænd alt hvad du kan, og 
fortsæt med skuldrene og lad spændingen langsomt 
glide ud gennem armene til dine hænder.

•  Knyt hænderne hårdt, før du lader spændingen stige op 
gennem armene igen til nakken og dit ansigt. Bid tæn-
derne hårdt sammen og knib dine øjne kraftigt sammen. 
Lad endelig dit ansigt og din nakke spændes hårdere og 
hårdere. Fortsæt et par sekunder endnu.

•   Slap så til sidst af i hele kroppen. Vent med at åbne 
øjnene, til du føler dig helt afslappet.

TØM HOVEDET FOR TANKER

•  Sæt dig godt tilpas og luk øjnene. Træk vejret roligt, 
mens du langsomt tæller ned fra 10.

•  Forestil dig, at du går ned ad en trappe.

•  For hvert tal går du et trin ned og bliver mere og mere 
afslappet. Når du når nul, slapper du helt af, mens du 
holder alle tanker ude af dit hoved. Slap af i et par 
minutter og tæl derefter langsomt op til 10 igen, mens 
du for hvert tal – og hvert trin på trappen – bliver mere 
og mere vågen. Når du når 10, åbner du øjnene.



ø19: Idéer til belønning 

 – som ikke frister til rygning

• Dyrk idræt

• Gå ture

• Læs bøger

• Hør musik

• Kys kæresten

• Lav afspænding

• Dyrk dine interesser

• Spar de penge op, som du sparer ved cigaretterne – 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. 

• Skriv eller tegn 



ø20: Svipser eller tilbagefald 

 





S V I P S E R A LV O R L I G T  T I L B A G E FA L D

H VA D  K A N  J E G  L Æ R E ? F O R  &  I M O D

F O R T S Æ T T E ?

T I L B A G E FA L D



ø21: I følgende situationer… 

I følgende situationer…

•

•

•

•

•

•

vil jeg undgå at ryge ved at…

•

•

•

•

•

•



ø22: Når jeg mærker…  

Når jeg mærker…

•

•

•

•

•

•

vil jeg i stedet for at ryge…

•

•

•

•

•

•



ø23: Pausegymnastik  

Som indledning til pausen kan du evt. introducere en 
eller to fysiske øvelser. Det er vigtigt, at du selv afprøver 
øvelserne og tager stilling til, hvordan du har lyst til at 
undervise. Brug kun 5 minutter på aktiviteten.

Du kan f.eks. introducere aktiviteten således: 
For at komme i gang igen efter at have siddet ned, er 
det godt at bevæge sig lidt med et par lette øvelser, som 
alle kan være med på. Det kan også være, at øvelserne 
kan hjælpe jer, hvis I får akut rygetrang eller føler jer 
trætte og stressede. 

Eksempler på korte fysiske øvelser
Skulderrul 
Løft på indånding skulderne op under ørerne. På udån-
ding samles skuldrene på ryggen og sænkes ned. Slap 
helt af før gentagelse. Gentag gerne flere gange. Dette 
er en rolig øvelse, som de fleste kan udføre. Den sætter 
gang i blodcirkulationen og kan vække et gab eller to. 
At gabe kan være udtryk for af spænding, og man skal 
som underviser derfor ikke straks konkludere, at det 
skyldes kedelig undervisning.

Rul overkroppen ned og op
Stå med en skulderbreddes afstand mellem fødderne. 
Bøj let i knæene. Sænk hovedet ned mod brystbenet 
og ned forbi navlen – gerne helt ned og hænge. Slap af 
i nakke, skuldre og arme. Ryst overkroppen mens du 
hænger forover. Stem fødderne mod gulvet og rul op 
lige så langsomt, så ryghvirvlerne rettes op, én for én. 
Til sidst kommer hovedet op og ligger på øverste nak-
kehvirvel. Øvelsen er god til give ryggen et let stræk og 
et lille hvil. 

Knæløft
Løft det ene knæ op, til låret er vandret, og læg mod-
satte hånd på knæet. Sænk knæet igen, og gentag 
modsat. Gå således på stedet et halvt til et helt minut. 
Ved denne øvelse bruger man nogle af kroppens stør-
ste muskler og får derfor en god blodgennemstrøm-
ning. Samtidig stimulerer det hjernens to halvdele til at 
samarbejde, når hænderne krydses over på modsatte 
knæ. Man kan også vælge at lade albuen krydse over 
til modsatte knæ. Herved drejes kroppen endnu mere i 
hvert knæløft og øvelsen intensiveres.

Kropsstræk
Stræk armene op langs ørerne. Stræk så først den ene, 
så den anden arm mod loftet. Forestil dig at strækket 
kommer helt nede fra foden, så hele den ene side af 
kroppen bliver så lang som muligt. Denne øvelse ind-
drager mange af kroppens muskler og kan give for-
nemmelsen af at få dejlig ny energi.

Sving kroppen om den lodrette akse
Stå med god plads omkring dig, så du kan svinge arme-
ne rundt om kroppen. Stå med ca. fyrre cm afstand 
mellem fødderne. Bøj let i knæene. Sving armene fra 
side til side rundt om kroppen. Start langsomt og fort-
sæt eventuelt med at svinge armene endnu kraftigere 
rundt. Rygsøjlen drejes mere og mere, efterhånden 
som armene kommer længere rundt om kroppen. 
Efter gentagne sving, gerne et halvt minut eller mere, 
kan armene ”svinge af” og dasker til sidst let rundt om 
kroppen, for tilslut at gå i stå. Øvelsen giver en god 
bevægelse i rygsøjlen og efterlader ofte en følelse af 
lethed i kroppen.

”Gode ben”
Stå med en skulderbredde mellem fødderne. Læg 
hænderne på siden af hofterne og træk håndfladerne 
ned langs siden/bagsiden af benene, helt ned til ank-
lerne. Træk så hænderne op på indersiden af benene. 
Oppe midt på låret trækkes hænderne skråt ud og op 
på ydersiden af hofterne igen. Dette kan gentages tre 
gange. Det hele kan gentages ved at klappe på benene 
med håndfladerne der, hvor man før strøg. Det larmer, 
men kan samtidig løfte stemningen flere grader. Denne 
øvelse stimulerer huden, de små blodkar og nerverne 
i vævet. Hvis deltagerne er trætte og har brug for ”et 
løft”, er denne øvelse god.



ø24: Ham/hende vil jeg snakke med 

Hvilken form for opbakning har du brug for i forbindelse med 
dit rygestop?

•

•

•

•

P E R S O N STØTTER (0-10)

P E R S O N B U D S K A B

•

•

•

•

•

•

•

•

FORSTYRRER (0-10)



ø25: Brug hænderne til noget  

Har man røget 20 cigaretter om dagen, svarer det til, at man har ført  
hånden til munden 200 gange om dagen. Det virker afstressende og  
afledende, når hænderne er beskæftiget.

Idéer:

•  Læg en hånd på lænden og en anden på maven, lad hænderne følge 
10 åndedræt 

•  Fold hænderne og lav strækøvelser med dem i så mange vinkler, du kan

•  Åben og luk skruelåget i en vandflaske

•  Tegn mønstre og små sjove tegninger på et papir

•  Poler, fil og laker negle 

•  Knæk tændstikker i småstykker

•  Giv grundig og systematisk trykmassage af hver hånd ved at bruge den 
anden hånd til behandlingen

•  Klip papirklip, lav perlekæder, skær i træ

•  Lav håndarbejde: Strik, hækl, broder m.m.

•  Rens omhyggeligt dine tænder med tandtråd eller tandstikker

•  Køb en lille blød bold, som du kan lade hænderne lege med



ø26: Hvilken type fysisk aktivitet… 

  … er bedst for mig?

Hvis du vælger at benytte dig af fysisk aktivitet til at lindre abstinenserne med, er det  
vigtigt, at du finder de fysiske aktiviteter, som du har det godt med. Det er som regel  
sjovest at lave noget, som man er god til, så start med det. Det er også godt at have 
noget forskelligt at vælge mellem og noget, som passer ind i din hverdag. Du kan også 
veksle mellem let, moderat og intensiv fysisk aktivitet.
 
Let fysisk aktivitet kan aflede din opmærksomhed fra rygetrangen, give gode oplevelser 
og mindske stress. Ved let fysisk aktivitet bruger du dine muskler og bevæger dig. Du kan 
udføre aktiviteten uden at blive forpustet. Let fysisk aktivitet kan f.eks. være:

• Gåture, rolige cykelture, havearbejde, stille dans, yoga, tai chi, en rolig svømmetur. 

Moderat fysisk aktivitet forbedrer humøret, lindrer rygetrang og modvirker vægt øgning, 
forstoppelse, stress og søvnproblemer. Moderat fysisk aktivitet kræver, at du anstrenger 
dig og får pulsen op. Du vil dog stadig kunne føre en samtale samtidig. Moderat fysisk 
aktivitet kan f.eks. være:  

•  Stavgang, golf, jogging, gang på trapper, rulleskøjter, pilates, cykling, tennis, svømning, 
roning, motionsvideo med instruktioner. 

Intensiv fysisk aktivitet mindsker effektivt problemer med stress, tristhed, søvnbesvær, 
irritabilitet, overvægt, forstoppelse og rygetrang. Intensiv fysisk aktivitet sætter pulsen 
kraftigt op, så du bliver forpustet og måske hiver efter vejret. Du vil ikke kunne føre en 
almindelig samtale samtidig. Intensiv fysisk aktivitet kan f.eks. være: 

•  Løb, mountainbiking, fodbold, håndbold, løb på trapper, boksning, spinning, crawl-
svømning, cross training.

Følgende 3 typer fysisk aktivitet passer mig godt:

Følgende tidspunkter passer bedst ind i min hverdag:



ø27: Dit stress-niveau  

Årsager

Løsninger

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Årsager:

Løsninger:

Symptomer:



ø28: Mestringsplan – handleplan  

Navn: _________________________________________  Dato: ____________________

Mit mål er: ______________________________________________________________________

Det skal være opnået den: _______________

Jeg vil opnå dette mål fordi: ______________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

For at opnå dette mål skal jeg først arbejde med følgende del-mål:

1. _____________________________________________________________________________

2. _____________________________________________________________________________

3. _____________________________________________________________________________

4. _____________________________________________________________________________

Hvis jeg mangler motivation og støtte, vil jeg:

Kontakte: ______________________________________  Tlf: _______________________

Kontakte: ______________________________________  Tlf: _______________________

Gøre: _________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

For at belønne mig selv vil jeg: ___________________________________________________

________________________________________________________________________________



ø29: Mestringsplan – nødplan  

Navn: _______________________________________________  Dato: ____________________

Jeg har nu været røgfri i: ________________________________________________________

Det er lykkedes fordi: ___________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

Mine risikosituationer er:

• Steder: ______________________________________________________________________

• Tidspunkter: _________________________________________________________________

• Mennesker:  _________________________________________________________________

• Ting: ________________________________________________________________________

• Følelser: _____________________________________________________________________

• Tanker: ______________________________________________________________________

Jeg vil håndtere disse risikosituationer ved at:

1. ____________________________________________________________________________

2. ____________________________________________________________________________

3. ____________________________________________________________________________

4. ____________________________________________________________________________



ø30: Tilbagefaldsforebyggelse  

Sjældne situationer
I stedet for at ryge  
vil jeg tænke…

I stedet for at ryge  
vil jeg gøre…



ø31: Nedtrapning af nikotinerstatning 

I) Ja – jeg vil begynde min nedtrapning inden for fjorten dage:

Startdato for min nedtrapning _____ dag d. __/__

Jeg vil halvere mit forbrug inden _____ dag d. __/__

Jeg vil være nikotinfri _____ dag d. __/__

Jeg vil nedtrappe ved at: 

II)  Nej – jeg er ikke parat til at trappe ned endnu, men jeg vil tage stilling 
til nedtrapningen igen om en måned:

Dato om en måned, hvor jeg vil lave en nedtrapningsplan _____ dag d.__/__

HUSK: Du bør højst bruge erstatning i seks måneder.



Bevis for rygestop

Til  

Tillykke med at du er røgfri!

Du har på kurset arbejdet med at:

• kunne stoppe tilbagefald

• finde gode belønninger 

• tale med dine nærmeste om rygestoppet

• huske, hvorfor du gerne vil stoppe

• bruge fysisk aktivitet

• mindske stress

• mindske humørsvingninger 

• spise og drikke, så det støtter rygestoppet


