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VELKOMMEN TIL DIT RYGESTOPKURSUS

S M Å  S K R I D T  F O R  L I V E T

Der er næsten ingen rygere, som klarer at blive 
røgfri med et fingerknips – sådan fra den ene 

dag til den anden. For langt de fleste er det en læn-
gere proces at komme helt ud af rygevanen, og for 
mange er det svært bare at tage beslutningen.

Den gode nyhed er til gengæld, at det er lette-
re at stoppe, hvis du deltager på et rygestopkursus. 
Det ved vi fra de mere end 15.000 danske rygere, 
vi har haft på stopkurser siden 2002. 

Vi kan selvfølgelig ikke garantere, at du bliver 
røgfri - men dine chancer forbedres væsentligt. 
Dels fordi du får nogle effektive redskaber. Dels 
fordi du kan dele dine oplevelser med andre ryge-
stoppere. I bakker hinanden op og udveksler erfa-
ringer – og dette fællesskab og engagement er en 
vigtig del af den succes, de fleste rygere har med 
kurset.

Rygestop for resten af livet
Denne lille stophåndbog er ment som et redskab 
til dig, der gerne vil være røgfri. Indholdet vil blive 
uddybet og forklaret af den rygestopkonsulent, der 
underviser dit hold. Husk at medbringe bogen til 
hvert møde. 

Undervejs gennem kurset vil du sikkert opleve, 
at det faktisk ikke var så svært at holde op med at 
ryge, som du måske troede. Til gengæld kan det 
være svært at blive ved med at holde op. Men du 
kan lære at holde op for altid, ligesom du fx lærte 
at køre bil: Jo mere, du øver dig, jo bedre bliver du! 
Og med de rigtige redskaber i bagagen kan du selv 
gennemføre den sidste del af ’turen’.

Husk: Det er aldrig for sent at holde op med at 
ryge, og denne gang er det for livet. 

Velkommen - og held og lykke med dit rygestop!

Maj-Britt Bjerre Koch,
Chefkonsulent

Rygestopkonsulenterne ApS
Krakasvej 17
3400 Hillerød

Telefon: 7028 1020
Mail: info@rygestopkonsulenterne.dk
www.rygestopkonsulenterne.dk

© Rygestopkonsulenterne ApS 2019

Mekanisk, fotografisk eller anden gen-
givelse af denne bog eller dele her-
af er ifølge gældende dansk lov om 
ophavsret forbudt uden skriftligt sam-
tykke fra Rygestopkonsulenterne ApS

UNDERVEJS GENNEM 
KURSET VIL DU SIKKERT 
OPLEVE, AT DET
FAKTISK IKKE VAR 
SÅ SVÆRT AT HOLDE 
OP MED AT RYGE, 
SOM DU MÅSKE TROEDE

2



S M Å  S K R I D T  F O R  L I V E T

I N T R O D U K T I O N

Rygestopkurset strækker sig over 7 møder, og må-
let er, at du bliver helt røgfri. Det handler ikke bare 
om at trappe ned. Nedtrapning kan være en strate-
gi op til stoppet, men slutmålet er et stop for livet. 
Det skal du være indstillet på fra starten. 
 De tre første møder handler om at planlægge 
stoppet, så du er rustet til at håndtere dine reakti-
oner den dag, du slukker din sidste cigaret. Ryge-   
stopdagen planlægges i fællesskab og ligger mel-
lem 3. og 4. møde.
 På møderne efter stopdagen koncentrerer vi 
os om at fastholde motivationen og komme godt 
og sikkert igennem stopprocessen.  Fx taler vi om 
årsagerne til fysisk og psykisk afhængighed (det er 
godt at kende sin ’modstander’, hvis man vil vinde), 
hvordan man lever godt uden de rygevaner, der el-

lers har fyldt så meget, håndtering af abstinenser, 
rygetrang og –tanker, helbredsfordele og brug af 
eventuel rygestopmedicin. Til sidst kommer vi ind 
på eventuelle vægtproblemer – og strategier ved 
tilbagefald.

Den rigtige støtte på det rigtige tidspunkt
Møderne er lagt, så emnerne passer til de tidspunk-
ter i et rygestop, hvor risikoen for at falde tilbage 
i rygevanen er størst. På den måde kan du få den 
støtte, du har brug for på det rigtige tidspunkt i dit 
forløb. Samtidig kan du og dine holdkammerater 
hjælpe hinanden med at holde fast – også selv om 
I er forskellige og har forskellige rygevaner. Jo flere 
erfaringer, desto bedre!

Min konsulent hedder: ______________________________________________

Kan kontaktes på tlf.: ____________________   Min stopdato:

DET SKER DER PÅ KURSET

RYGESTOPFORLØB

4. MØDE …… Røgfri Håndtering af abstinenser, rygetrang og –tanker,  

   3 dage helbredsfordele

2. MØDE …… Ryger Forberedelse, nikotin, afhængighed, rygestop-  
   medicin og individuel plan

1. MØDE …… Ryger Forberedelse, motivation, rygevaner, 
   beslutning og mål

MØDEGANG DATO STATUS HOVEDEMNER

5. MØDE …… Røgfri Rygning og følelser, livskvalitet og   

  10 dage belønning, rygning og din krop 

6. MØDE ….. Røgfri Festrygning, din nye livsstil, motion og
  3 uger kostjusteringer

7. MØDE ….. Røgfri Nedtrapning af nikotinprodukter, fastholdelse 
  6 uger af rygestoppet og risikosituationer   

F Æ L L E S  R Y G E S T O P
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3. MØDE …… Ryger Forberedelse, ambivalens og beslutning,
   din rygeprofil



1.  M Ø D E D A G

Beslutningen om at sige farvel til cigaretterne for 
resten af livet kan være så stor, at den aldrig bliver 
taget. I virkeligheden kan selve beslutningen være 
det sværeste ved at blive røgfri!
 Dine tanker om fordele og ulemper ved at 
stoppe har sikkert svinget meget det sidste stykke 
tid. Måske har du den ene dag tænkt, at NU skal 
det være - og alligevel røget den sædvanlige pakke 
dagen efter. Disse modsatrettede følelser og tanker 
(ambivalens) er frustrerende, men en naturlig del af 
et rygestop. Specielt i starten, hvor tobakken i hø-
jere grad har magten over din adfærd. 
 På kurset arbejder vi hele tiden med din am-
bivalens, og du vil mærke, at den bliver mindre og 
mindre, efterhånden som afhængigheden slipper 
sit tag i dig. 

Kend din modstand og overvind den
Det er vigtigt, at du forholder dig til den modstand, 
du indimellem kan have mod at stoppe. At du tager 
stilling til, om den skal have lov til at spænde ben 
for projektet. Når du kender din modstand, er det 
lettere at finde løsninger/aktiviteter, der ikke invol-
verer at ryge videre.
 Hjælp din beslutning på vej ved at se på ek-
semplerne til højre. Er det noget, du genkender? 
Tror du, det er sandt? Eller er du bare låst fast i va-
neforestilinger om, hvor meget cigaretterne fylder i 
dit liv og påvirker din livskvalitet? 

Eksempler på modstand over for at stoppe

• Måske bliver jeg hysterisk og humørsvingende?

• Måske tager jeg 25 kg på?

• Måske bliver jeg kedelig?

• Måske bliver livet kedeligt?

• Måske bliver det (endnu) en fiasko?

• Måske bliver jeg mere stresset?

• Måske er det slet ikke så farligt at ryge?

• Måske forsvinder trangen og lysten til at 
 ryge aldrig?

AT TAGE BESLUTNINGEN

ØVELSE: Skriv din modstand/udfordring/bekymring ned. Og skriv derefter en mulig løsning. 
Gør op med vaneforestillingerne og se på muligheder frem for problemer!
 Fx: ”Jeg er bange for at tage på i vægt; det gjorde jeg sidst”. Løsning: ”Jeg må kigge på mine 
kostvaner, justere dem lidt og begynde at cykle på arbejde.”
 Eller: ”Jeg får helt sikkert svært ved at styre mit temperament, når jeg stopper.” Løsning: Måske 
skulle jeg bruge nikotinplaster denne gang – og så tænke lidt over, hvorfor jeg bliver så hidsig, når 
jeg ikke kan ryge? Måske er der noget andet, jeg skal ændre i mit liv?”

Min største modstand/udfordring/bekymring ved at stoppe er: ________________________________

 ___________________________________________________________________________________

Løsning: ____________________________________________________________________________
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1.  M Ø D E D A G

Måske har du besluttet dig for at stoppe mange 
gange før og er usikker på, om det vil lykkes denne 
gang. Måske tænker du (som mange rygere), at du 
har ’rygrad som en regnorm’.
 Glem det! Måden at komme i gang med et     
rygestop på er at dele det op i små mål. Tag én dag 
ad gangen og hav tillid til dig selv og dine evner! 
Der findes ingen mirakelkur, som med et trylleslag 
får dig til at stoppe. Det er først og fremmest op til 
dig. Så byg din rygrad op med små succeser. Dag 
for dag, uge for uge.
 Tro på dig selv og dit rygestop denne sidste 
gang! Tro på, at rygestopkurset vil virke for dig. 
Vi har mange års erfaring for, at det lykkes for de       
fleste.

TAG ÉN DAG AD GANGEN
OG SÆT DIG SMÅ, OVERKOMMELIGE MÅL

ØVELSE: Det kan være svært at skulle 
overskue hele rygestoppet på én gang og tage 
beslutningen for livet nu-og-her. Det behøver 
du heller ikke. Bryd ambitionerne ned i små 
mål. Jo længere, du kommer i dit rygestop, jo 
bedre bliver du til at tage længere og større 
beslutninger. 
 Vær realistisk og stræb efter noget, du har 
en rimelig chance for at nå. Manglende ryg-
rad kommer af at tage beslutninger, man ikke     
holder.
 Og vær konkret: ”Jeg vil leve mindre   
usundt fremover” er alt for generelt og gør det 
svært at fokusere (og lettere at smutte uden-
om). Skriv fx ”I aften har jeg klaret en hel dag 
uden at ryge. Jeg skal bare igennem den første 
dag!” Eller ”Jeg vil holde mig helt røgfri mel-
lem 2. og 3. møde” Eller ”Jeg vil holde mig 
røgfri, til jeg kan mærke, at jeg hoster mindre 
om morgenen”. Når du så har nået målet, kan 
du beslutte dig for det næste mål. 
 Skriv dine delmål ned herunder. Det for-
pligter og hjælper dig til at holde dine aftaler 
med dig selv. 

Delmål 1: _______________________________

_______________________________________

Delmål 2:  _____________________________

_______________________________________
 
Delmål 3:  ______________________________

_______________________________________

 
 Du bestemmer selv antallet af delmål.

TRO PÅ DIG SELV 
OG DIT RYGESTOP
- DENNE SIDSTE 
GANG!

AAA5S M Å  S K R I D T  F O R  L I V E T
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FIND MOTIVATIONEN

Der kan være mange grunde til et rygestop, og in-
gen af dem er vigtigere eller virker bedre end an-
dre! Lige så forskellige vi er som mennesker, lige så 
forskellige er grundene til at stoppe. 
 Motivationen er til gengæld alfa og omega, 
hvis dit rygestop skal lykkes, og den kommer ikke 
af sig selv. Den skal oparbejdes, den skal plejes - og 
den skal være personlig. Det er vigtigt, at netop 

dine grunde til at stoppe handler om dig. At det er 
noget, du kan mærke vil gøre en forskel i dit liv. 
 Derfor skal du være meget præcis, når du tæn-
ker ”Jeg vil holde op fordi …” Du skal dykke så 
dybt ned i din hverdag, at det bliver personligt for 
dig - ikke for din læge, dine børn, din ægtefælle 
eller din arbejdsplads eller svigerdatter. Det er din 
gulerod! 

JEG VIL VÆRE 
SAMMEN MED 
MINE BØRN/
BØRNEBØRN 
UDEN AT 
SKULLE GÅ VÆK 
FOR AT RYGE
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• Jeg synes, det er blevet for besværligt at ryge. 

• Jeg vil have råd til at tage på ferie med min
  datter og svigersøn til sommer. 

• Jeg vil nyde at have god samvittighed.

• Jeg vil have frihed til at færdes overalt (besøge
 andre, gå i byen, tage på krydstogt, bo på ho-
 tel og besøge venner og familie) uden at ærg-
 re mig over, at jeg ikke må ryge.

• Jeg vil have en sundere krop og mere energi i
  hverdagen, så jeg ikke altid er så træt.

• Jeg vil være sammen med mine børn/børne-
 børn uden at skulle gå væk for at ryge.

• Jeg vil af med min morgenhoste, som bekym-
 rer både mig selv og familien.

• Jeg vil kunne tage trappen uden at holde pau-
 se på hver etage.

• Jeg elsker mit liv og vil gerne være her så læn-
 ge som muligt. 

• Jeg vil ikke være slave af noget. Det er mig,
 der bestemmer over mit liv - ikke cigaretterne!

Der er sikkert mange grunde til, at du vil stoppe, 
men prøv at finde den allervigtigste og begrund 
den herunder. 
 Din grund skal være personlig, men den skal 
også være vigtig. Når noget er vigtigt nok, skrider 
man ofte til handling - helt automatisk og uden dis-
kussion.

ØVELSE: Min vigtigste grund til at stoppe: 

__________________________________________

__________________________________________

Fordi: _____________________________________

__________________________________________

___________________________________________

__________________________________________

ØVELSE: Hvor vigtigt er det for dig  
          at stoppe? 
Markér det på denne skala, hvor 10 er meget 
vigtigt og 0 slet ikke vigtigt. Tag dig tid til at 
tænke, før du sætter dit kryds.

Hvor vigtigt er det for mig at holde op med 
at ryge?

0 ___________________ 5 __________________10
Ikke           Meget
vigtigt                        vigtigt

Her er nogle eksempler, der måske 
kan inspirere dig: 

JEG VIL HAVE MERE 
ENERGI I HVERDAGEN, 
SÅ JEG IKKE ALTID ER 
SÅ TRÆT

7S M Å  S K R I D T  F O R  L I V E T
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SÅDAN BLIVER MAN AFHÆNGIG AF AT RYGE

Kan du huske den første gang, du røg? Måske var 
du ikke alene - og måske var du ung, lidt usikker og 
nysgerrig på ’det med at ryge’? Det smagte sikkert 
ikke godt de første gange, men du prøvede igen. 
Og igen. Og pludselig hang du fast.
 Først var det hyggeligt sammen med venner-
ne, men så begyndte du også at ryge, når du var 
alene. Cigaretten var blevet et ’redskab’ til at hånd-
tere følelser. Den var altid ved hånden og altid klar. 
Uanset om du var i godt humør, til fest eller i krise, 
blev båndet mellem jer stærkere og stærkere, som 
tiden gik. På et tidspunkt opdagede du endda, at 
du ligefrem fik det ubehageligt, når du ikke røg - og 
det øgede kun din kærlighed til cigaretterne. Nu 
røg du, så snart du kunne komme til det. Og det 
gør du formentlig stadig.

’Rygekarrieren’ sker i trin
Den sociale afhængighed (sammen med andre), 
den følelsesmæssige afhængighed (når du også ry-
ger alene) og den fysiske afhængighed (for at und-
gå abstinenser) udvikles i trin og over tid. For nogle 
går udviklingen hurtigt, for andre tager det år. Og 

for nogle ganske få går udviklingen i stå, før den 
rigtigt er kommet i gang. Det skyldes, at vi er bio-
logisk forskellige og reagerer forskelligt på nikotin. 
 Denne biologiske forskellighed er også forkla-
ringen på, hvorfor nogle (ganske få) er i stand til at 
forblive ’festrygere’, mens de fleste andre er nødt 
til at ryge hver dag, hver uge, hele året rundt for at 
kunne fungere. Tilmed har en fysisk afhængig ryger 
typisk brug for at ryge flere (eller suge mere intenst) 
for at opnå samme effekt, fordi kroppen udvikler 
større og større tolerans over for nikotin.
 Nedenfor kan du se, hvordan afhængigheden 
typisk udvikler sig.

Vanerne er med hele vejen
Ikke to rygere er ens. Alle har deres egen ’rygepro-
fil’ og måde at ryge på - og bestemte situationer, 
hvor kroppen har lært, at det ’virker’ at ryge, så vi 
helt automatisk tænder en cigaret. Disse rygevaner 
knytter sig til hvert udviklingstrin i ’rygekarrieren’og 
er med til at fastholde afhængigheden af at ryge.
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TRIN 3

Rygefrekvens:

Afhængighed:

Funktion:

Karakteristika:

Rygevaner:

SOCIALT redskab Redskab til håndtering af 
FØLELSER

Redskab til at undgå 
ABSTINENSER

TRIN 1

TRIN 2

TRIN 3

Ryger 
sammen med andre

Ryger 
også alene

Ryger 
ved enhver lejlighed

Ryger ikke dagligt

Let/mellemryger

Ryger dagligt/periodevis

Mellem/storryger

Ryger dagligt

Storryger/hardcore

Fællesskab
Hygge

Identitet

Belønning
Livskvalitet

Trøst

Morgentrang
Abstinenser

Rygning ”på forskud”

SOCIALE 
VANER

FØLELSESMÆSSIGE 
VANER

FYSISKE 
VANER

RYGESTART

F O R B E R E D  D I T  R Y G E S T O P



BRYD MED VANERNE

Vaner er automatiserede handlinger. Noget krop-
pen gør helt af sig selv, så vi ikke hele tiden behø-
ver at opfinde den dybe tallerken og tænke over, 
hvad vi gør. Nogle af dem er ren refleks – dvs. at de 
ikke er en reaktion på et behov, vi er bevidste om. 
De sker ligesom bare.
  
Meget af din rygeadfærd er bygget op over 
daglige vaner
Rigtigt mange cigaretter ryges pr. refleks og som 
en vanemæssig handling. Netop derfor er det vig-
tigt, at du tager dine rygevaner alvorligt og iden-
tificerer dem - for at kunne tackle dem. Det tager 
tid at opbygge vaner. Det tager også tid at bryde 
dem ned!
 Vidste du fx, at når du ryger 20 cigaretter dag-
ligt, fører du hånden op til munden ca. 200 gange 
om dagen og ca. 70.000 gange om året? Det er 
ikke noget, man lige vænner sig af med at gøre på 
en eftermiddag 

Lad ikke vanerne tage magten
Det kan være en god idé at lave lidt om på dine 
rygevaner op til rygestoppet, så du vænner dig til, 
at alting ikke behøver at være, som det plejer.

Eksempler på ændring af rygevaner op til 
stoppet (vælg én eller flere)

• Ryg kun, når du er alene (du fjerner det 
 sociale element)
• Ryg kun udenfor (du ryger kun, når det 
 er nødvendigt)
• Ryg kun på særlige tidspunkter af døgnet
• Lav et ’røgfrit vindue’ (en røgfri periode 
 i løbet af dagen) 
• Ryg ikke om natten
• Ryg ikke i bilen
• Ryg ikke efter måltider (vælg evt. ét måltid)
• Ryg ikke den første time om morgenen 
 (lær at håndtere trang)
• Ryg hurtigt (få det overstået på under 
 4 minutter)
• Ryg kun ét sted i dit hjem (fx i skuret, 
 carporten, bryggerset)

ØVELSE: Skriv den/de vaneændringer, du 
planlægger inden rygestoppet

_____________________________________________

_____________________________________________ 

_____________________________________________

DET TAGER TID AT 
OPBYGGE VANER. 
DET TAGER OGSÅ 
TID AT BRYDE DEM 
NED!

9S M Å  S K R I D T  F O R  L I V E T
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Det er vigtigt at kende sin rygeprofil, når man vil 
holde op. Ikke mindst når man vil blive ved med at 
holde op. Man skal kende sin modstander, før man 
går i kamp! 
 Du har udviklet en række rygemønstre gennem 
årene. Tænk over dem og lær at genkende dem. 
Læg mærke til, hvilke cigaretter, der er vigtige, og 
hvilke der bare smutter med. 
 Reflektér over din rygeadfærd og se igennem 
alle de dårlige undskyldninger og bortforklaringer. 
Det virker!
 Hvis du ved, hvornår (og hvorfor) din rygetrang 
udløses, kan du lettere komme den i forkøbet og 
lægge strategier for, hvordan du spænder ben for 
den.

SPØRG DIG SELV:

HVOR RYGER JEG?

HVORNÅR RYGER JEG?

MED HVEM RYGER JEG?

HVOR MEGET RYGER JEG?

HVORDAN RYGER JEG?

HVORFOR RYGER JEG?

KEND DIN RYGEPROFIL

g , g g , g
med. 
rygeadfærd og se igennem 
dninger og bortforklaringer. 

år (og hvorfor) din rygetrang 
komme den i forkøbet og 

vordan du spænder ben for 

V:

G?

R JEG?

R JEG?

GER JEG?

R JEG?

R JEG?
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Kulilten er et af de skadelige stoffer i tobaksrøgen. 
Den binder sig til de røde blodlegemer og hæm-
mer blodets evne til at transportere ilt. Det belaster 
hjertekar-systemet, fordi hjertet skal arbejde mere 
for at erstatte ilttabet. 
 På hvert møde får du tilbudt en kuliltemåling. 
Den måler kulilten i din udåndingsluft og viser et 
indirekte tal for, hvor meget din krop påvirkes af 
rygningen. 
 Målingen bruges også som en indikator for, 
hvor stor en fysisk afhængighed du har. Det er i høj 
grad også et spørgsmål om, hvordan du ryger; det 
er ikke altid antallet af cigaretter der afgør graden 
af afhængighed... 

KULILTEMÅLING

Så mange år har jeg røget: _____________________

Så mange cigaretter ryger jeg dagligt: ___________

Min største fordel ved at stoppe: ________________ 

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

Min største udfordring:_________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

Mit bedste råd til mig selv: _____________________ 

_____________________________________________

_____________________________________________

Min vægt før rygestoppet: ______ Dato:__________

Min vægt efter rygestoppet: ______ Dato:_________

                           Kuliltetal (ppm) Blodlegemer uden ilt (%) Kl. 

1. møde

2. møde

3. møde

4. møde

5. møde

6. møde

MINE DATA

11S M Å  S K R I D T  F O R  L I V E T
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De fleste rygere har røget i mange år og har ikke 
haft et voksenliv uden tobak. Cigaretterne er altid 
ved hånden, man har altid nok – og er man løbet 
tør, sættes alt andet på ’stand by’, indtil man har 
købt en passende forsyning igen. Det giver tryghed 
at have cigaretter i huset. Og ikke mindst at vide, 
at man har nok!
 Hvem har ikke prøvet at rode i affaldsposen 
eller askebægeret for at finde et skod, der kunne 
rettes ud og ryges lidt på? Eller forsøgt at tænde 
cigaretten på brødristeren eller kogepladen, fordi 
lighteren var kaput? Eller at forlade sit barn midt i 
en leg eller god snak for at træde af på ’naturens’ 
vegne …og ryge? ”Mor er her igen lige om lidt”!
 Man ryger ’på forskud’ før et vigtigt møde, så 
man ikke mister koncentrationen, hvis der nu skulle 
gå for lang tid før næste rygemulighed. Suger dybt 
og hurtigt for at blive mættet, når man står i regn-

vejret på terrassen hos ikke-rygende venner.  Eller 
tænker som det første, når man bestiller en rejse: 
”Hvor længe skal jeg mon flyve?”

Man behøver ikke ryge mange for at være 
fysisk afhængig
Cigaretterne har efterhånden fået overtaget i hver-
dagen og styrer dens aktiviteter. Det er en sandhed, 
de fleste fysisk afhængige rygere ikke kan komme 
udenom. Og det er lige præcis dét, afhængighed 
af tobak handler om: At man vil gøre næsten hvad 
som helst for at kunne ryge. Så er alt godt! 
 Det handler ikke nødvendigvis om, hvor man-
ge cigaretter man ryger, men nok så meget om 
måden, man ryger dem på. Man behøver ikke at 
ryge 20 om dagen for at være fanget i den fysiske 
afhængighed; det er også et spørgsmål om, hvor 
’effektivt’ man ryger sine smøger. 

Rygerestriktionerne ændrer måden at ryge på
Som samfundet er indrettet i dag med rygerestrik-
tioner, er man som ryger nødt til at planlægge og 
regne ud, hvor, hvornår og hvordan man kan få den 
næste cigaret. Nogle kan være nødt til at håndtere

DEN FYSISKE AFHÆNGIGHED

HVEM HAR IKKE RODET 
I ASKEBÆGERET FOR AT 
FINDE ET SKOD, DER 
KUNNE RETTES LIDT UD?
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en hel arbejdsdag uden røg. Men så bliver der 
også ’røget på forskud’ og ’røget efter’ både om 
morgenen og efter fyraften. Godt og grundigt med 
lange, intense sug. Præcis som mange ryger om 
morgenen efter en hel nat, hvor kroppen ikke har 
fået nikotin.

Kroppen reagerer, hvis man ikke får ’fyldt på’
Fysisk afhængighed og rygetrang er kendetegnet 
ved, at man får abstinenser, hvis man ikke ryger. 

Siden man begyndte at ryge, har kroppen vænnet 
sig til stoffet nikotin - og den spørger straks efter 
det, hvis man  ikke får ’fyldt på’. 
 Nikotin virker opkvikkende, beroligende og 
øger koncentrationen. Det er nikotinen, der gør dig 

fysisk afhængig af at ryge - og den helt store ’for-
del’ ved nikotinen i cigaretrøgen er, at den virker 
med det samme. Når du suger på en cigaret, når 
nikotinen hjernen på under 10 sekunder!

FAKTA OM NIKOTIN

• Nikotin er en naturlig del af tobaksplanten

• Nikotin er et af de mest afhængighedsska-
 bende stoffer, der findes!

• Nikotin er et psykoaktivt stof (påvirker psyken)

• Afhængigheden af nikotin opleves forskelligt

• Afhængigheden af nikotin udvikles forskelligt 
 over tid

• Nikotin fra en cigaret når hjernen på under 
 10 sekunder

• Mangel på nikotin giver abstinenser

HVAD ER DET, NIKOTIN KAN?

• Øge koncentrationsevnen

• Dæmpe følelsen af sult

• Virke afslappende og beroligende

• Virke opkvikkende og stimulerende

• Reducere følelsen af stress

 

NIKOTIN FRA 
EN CIGARET 
NÅR HJERNEN 
PÅ UNDER 
10 SEKUNDER!

ØVELSE:  Tænk over følgende udsagn fra en ung ryger: 

”Jeg ryger, men jeg er ikke 
afhængig. Hvis jeg bliver 
afhængig, holder jeg op.”
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MEDICINSKE HJÆLPEMIDLER TIL RYGESTOP

Blad tilbage til side 8 og se på diagrammet igen. 
Som fysisk afhængig ryger er du nået til trin 3 - og 
du skal samme vej hjem, når du vil stoppe! Altså 
først bekæmpe de fysiske abstinenser, så du giver 
din krop overskud til at håndtere de følelsesmæs-
sige, de sociale og alle de vanemæssige aspekter, 
der har været knyttet til rygningen.
 Det kan med andre ord være en rigtig god idé 
at bruge et hjælpemiddel til at lægge låg på de 
fysiske abstinenser i den første tid.
 Rygestopmedicin dulmer trangen til og tan-
kerne om at ryge, dæmper abstinenserne og virker 
som en ’krykke’ i den første svære tid. Det er ab-
solut muligt at stoppe uden, men der er solid, vi-
denskabelig dokumentation for, at chancerne for at 
blive (og forblive) røgfri er større, hvis man bruger 
medicinske hjælpemidler. 
 

 
Nikotinprodukter
tilfører kroppen nikotin, så du får overskud til at 
undvære nikotinen fra cigaretterne i den første og 
sværeste tid efter rygestoppet. De kan opdeles i to 
grupper: De passive (plastre) og de aktive (’hånd-
til-mund’-produkter som fx inhalator, microtab, 
mundspray og tyggegummi). 
 Som udgangspunkt vil det være en god idé, at 
du bruger plaster som basisbehandling og eventu-
elt kombinerer med et af de aktive nikotinproduk-

ter, når du har brug for ’lidt ekstra’.  På den måde 
kan du holde dig på ganske få daglige stykker af 
dem, og det er en klar fordel. Det ’passive’ plaster 
lærer dig nemlig, at du ikke skal handle automatisk 
på enhver impuls - og det er også en del af at holde 
op med at ryge. 

Hvornår og hvor meget?
Uanset hvilket nikotinprodukt du vælger, er der tale 
om en medicinsk behandling, som skal bruges ef-
ter hensigten. Altså i passende doseringer (ikke for 
meget og ikke for lidt; pas på du ikke underdoserer, 
så du pludselig bliver overmandet af rygetrang) og 
i en passende tid (normalt 2-3 måneder, før du be-
gynder at trappe ned). Læs mere om nedtrapning 
på side 28.

Din rygestopkonsulent kan rådgive dig
Nikotinprodukter er lægemidler, ikke slik. Det er 
vigtigt, at du bruger dem korrekt, og at du vælger 
den rigtig løsning. Din stopkonsulent kan vise vej 
gennem ’junglen’ og udarbejde en personlig plan 
til dig.

Champix
er en 12-ugers tabletkur, hvor du i de første 8 dage 
tager Champix samtidig med, at du ryger. Resten af 
behandlingen er ’røgfri’. Champix virker det sted i 
hjernen, der stimuleres, når man ryger, og udløser 
en delvis blokering af nikotin-receptorerne, så ry-
getrang og abstinenser reduceres. 
 Spørg din læge til råds, om Champix er en løs-
ning for dig. Champix kræver en recept. 
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3
Du er allerede rigtig godt forberedt på den ryge-
stopdag, der venter lige om hjørnet. Du ved, hvad 
der motiverer dig allermest, du kender din rygepro-
fil, og du har strategier, viden og hjælpemidler klar 

til at spænde ben for rygetrangen, når den melder 
sig.
 Her er endnu et værktøj. Simpelt, men meget 
effektivt.  Det hedder Det Magiske 3-tal.

ER DU KLAR TIL DIT RYGESTOP?

Rygetrangen varer kun ca. 3 minutter
Når du mærker abstinenser og får rigtig meget lyst til at ryge - så 
husk at trangen kun varer ca. 3 minutter ad gangen. Det vil ikke være 
sådan, at du i de næste 3-4 uger går rundt med en konstant ryge-
trang døgnet rundt. Den kommer i bølger. Måske kommer den tit, 
men når den kommer, varer den kun ca. 3 minutter. Prøv at flytte dig 
mentalt og fysisk fra den, når den er der. Træk vejret dybt, bevæg 
dig, tænk på noget andet og hold ud. Mærk så efter de 3 minutter, 
hvor godt det føles at have holdt fast i din beslutning.

Dag 3 er den sværeste for de fleste
Det er her, dit system virkelig har fattet, at nu er det alvor. Men alle-
rede dag 4 går det bedre for langt de fleste. Husk det!

Det tager 3 uger at ’aflære’ en vane
…hvis man arbejder på det flere gange hver dag. Det vil sige, at din 
opmærksomhed på de daglige rygeritualer næsten er overvundet 
efter ca. 3 uger – hvis du vel at mærke ikke er faldet i undervejs. 
Derfor er det vigtigt, at du ikke bukker under for en pludselig lyst til 
at ryge. Vanen med morgencigaretten (som de fleste forestiller sig 
bliver den sværeste at undvære) bliver altså hurtigt aflært.

Efter 3 måneder kommer der dage, hvor du slet ikke tænker på 
at ryge
Det er måske svært at forestille sig lige nu, men der vil være dage, 
hvor du slet ikke mærker rygetrang eller tænker på, at der var en-
gang, hvor det var rart at ryge. Og det bliver kun bedre og bedre!

DET MAGISKE 3-TAL 

15S M Å  S K R I D T  F O R  L I V E T

F O R B E R E D  D I T  R Y G E S T O P



ABSTINENSER ER HELT NATURLIGE 
OG GÅR OVER!

Nu, hvor du er stoppet, har du sikkert mærket dem: 
Abstinenserne! Det er kroppens måde at fortælle 
dig på, at den har brug for, at du ryger - at den 

mangler nikotinen. Ud over selve trangen til at 
ryge, er de typiske abstinenser:

• Uro og rastløshed  

•  Søvnløshed, træthed

• Irritation, vrede, frustration 

•  Øget appetit 

• Koncentrationsbesvær  

•  Øget svedtendens 

• Hovedpine  

•  Forstoppelse

• Svimmelhed  

•  Forkølelsessymptomer

Husk, at disse abstinenser er helt normale og et 
tegn på, at din krop er i gang med at blive afgiftet 
og genoprette sin naturlige balance. Hjælp den på 
vej ved at drikke masser af vand. Bevæg dig. Og 
giv kroppen ro, tid og plads til at finde sig selv igen. 
Abstinenserne er ikke farlige (selv om de kan føles 
sådan). Og de går over - lige om lidt. Det vil ikke 
altid være sådan ikke at ryge!

Graden af abstinenser varierer meget fra menneske 
til menneske. Hvis du er optimalt dækket ind af ry-
gestopmedicin, vil du sikkert ikke opleve dem som 
voldsomme. 

F A S T H O L D  D I T  R Y G E S T O P

ABSTINENSER ER ET 
TEGN PÅ, AT DIN KROP 
ER I GANG MED AT BLIVE 
AFGIFTET

• Uro og

• Søvnløs

• Irritatio

• Øget ap

• Koncent

• Øget sv

• Hovedp

• Forstop

• Svimme

• Forkøle

Husk, at d
tegn på, a
og genopr
vej ved at
giv kroppe
Abstinense
sådan). Og
altid være

Graden af 
til mennes
gestopme
voldsomm
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I tiden lige efter et rygestop, hvor abstinenserne 
raser, kan det være lidt af en udfordring at holde 
det positive og fremadrettede fokus. Når du ikke 
får den nikotin, du har været vant til, registrerer 
hjernen en mangeltilstand, der kan give sig udslag 
i både rygetrang og tanker om at ryge. 
 Det er en helt almindelig stopreaktion og ikke 
din sunde fornuft, der taler. Man kan sige, at ciga-
retterne i høj grad har magten over dine tanker 
– men jo længere tid, der går, jo mere får du selv 
overtaget.  

Hold ud og hold ved
Hvis tankerne bliver ved med at kredse om røg - så 
husk, at du kan vælge ikke at handle på dem. 
 Prøv også at udfordre dine rygetanker: Hvad er 
det, de vil have dig til at gøre? Og er de et udtryk 
for sandheden? Ville de mon også være det for an-
dre?

Prøv bevidst at flytte din opmærksomhed væk fra 
tanken om at ryge. Eller skab en ’modtanke’, der 
støtter din sunde fornuft - for eksempel ved at bru-
ge din vigtigste grund til at stoppe som en slags 
mantra.  
 Den gode nyhed er, at det dag for dag bliver 
lettere for din sunde fornuft at vinde denne indre 
dialog for og imod rygning. Dine tanker bliver mere 
og mere dine. Ikke cigaretternes. 

NÅR RYGETRANG OG 
RYGETANKER BANKER PÅ

MAGT

TID

JO LÆNGERE 
TID, DER GÅR, 
JO MERE MAGT 
FÅR DU OVER 
DINE TANKER

CIGARETTERNE HAR MAGTEN

DU HAR MAGTEN
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PLANLÆG DEN NÆSTE UGE

I den første tid som røgfri kan du møde en del ud-
fordringer, som kan få et ellers godt rygestop på 
glatis. Derfor er det vigtigt, at du tænker forud og 
planlægger (eller i det mindste har tænkt over), 
hvad du vil gøre, når du møder dem.
 Sku frem i tiden og læg planer og strategier for 
den nærmeste tid: Hvilke udfordringer vil du møde 
i morgen? Eller på fredag, når du skal til fest? 
 Du må ikke bare vente og ”se, hvad der sker” 
– for så sker det! Du skal være væbnet til tænderne, 
så tanken om at ryge ikke får overtaget i et svagt 
øjeblik.

Identificér de ting, der kan spænde ben
Der er mange situationer, som du har været vant til 
at forbinde med rygning. Tænk over, hvilke vaner 
og aktiviteter i din dagligdag, der kan spænde ben 
for dit rygestop – og forhold dig til dem. 

Prøv at sætte ord på dine udfordringer. Hvad vil kunne spænde ben for dit rygestop? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

3HUSK: RYGE-
TRANGEN 
VARER KUN 
3 MINUTTER,
FØR DEN 
FORTAGER SIG!
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FØLELSESMÆSSIG AFHÆNGIGHED 

Nikotin kan for en stund øge vores velbehag og 
mindske ubehag. Derfor bliver cigaretterne for 
mange et redskab til håndtering af følelser. Det er 
blevet en vane, at man ryger, når man er stresset, 
trist, ensom - eller glad og oplagt til fest eller hyg-
ge. 
 Nogle rygere kan efterhånden få så svært ved 
at håndtere følelser uden at ryge, at de er blevet
følelsesmæssigt afhængige af cigaretterne. 
Andre oplever, at rygningen er blevet en
del af deres identitet, fx at være et 

hyggeligt og festligt menneske. De føler ikke, at de 
er ’sig selv’, medmindre de ryger. 

Slip den psykiske afhængighed
Det kan godt lade sig gøre at slippe den psykiske 
afhængighed. Og det er umagen værd! I stedet for 
at bruge cigaretterne, kan du gradvist opbygge et 
psykisk overskud, som er mere stabilt og positivt 
end den kortvarige tilfredsstillelse, du fremkaldte 
ved at ryge. Brug eventuelt øvelserne på næste 
side.
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Herunder finder du nogle øvelser, der kan hjælpe 
dig på vej. Ikke to rygere er ens, og derfor er der 
ikke én løsning, som gælder for alle. Vælg kun de 
øvelser, du mener, du kan bruge. Du behøver ikke 
lave alle øvelserne for at opnå en god virkning. 

ØVELSE 1: Det første skridt på vejen 
Gør dig klart, hvordan du har brugt cigaretterne til 
at regulere dine  følelser i hverdagen. Indsigt giver 
mulighed for handling. Når du er klar over, hvilke 
cigaretter, der især er svære at undvære, er det næ-
ste skridt at finde andre måder at opfylde de følel-
sesmæssige behov på.
 Lav en liste over nye måder at regulere dine 
følelser på. Det kan være at planlægge faste pau-
ser i løbet af dagen (og holde dem!). At finde på 
nye måder at belønne dig selv på - eller at blive 
bedre til at sige fra. Når du siger fra på de rigtige 
tidspunktet, undgår du at opbygge stress og fru-
stration, som du kan få behov for at ’lægge låg på’ 
ved at ryge. 

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

ØVELSE 2: Det positive fokus
Skab et klart og realistisk indre billede af de posi-
tive forandringer, du glæder dig til (fx mere energi 
til at komme op ad trapperne, en bedre økonomi, 
større frihed til at færdes, hvor du vil). 
 Skriv eller tegn dine gode grunde til at slippe 
afhængigheden herunder eller på et stykke papir. 
Vær konkret og detaljeret. Og se på dine grunde 
hver morgen og aften, så du husker det positive 
fokus.
_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

ØVELSE 3: Vælg dine tanker
Nogle tanker gør det svært for dig at være røgfri. 
Fx ”Der er ikke noget ved noget” eller ”Hvorfor kan 
jeg ikke ryge, når andre godt kan?” eller ”En enkelt 
smøg kan vel ikke skade?”
 Vælg i stedet at fokusere på nogle tanker, som 
gør det lettere for dig at holde dit rygestop. Fx: 
”Godt, det ikke længere er mig, der ryger” eller 
”En enkelt cigaret kan få mig til at ryge igen” eller 
”Jeg kan sagtens være festlig uden at ryge”.  Der 
er som regel ikke langt fra tanke til handling, og når 
du vælger at fokusere på de tanker, der ’forbyder’ 
dig at ryge, øger du chancen for at få succes med 
dit rygestop.
 Skriv tre tanker, som forbyder dig at ryge, og 
som gør det lettere for dig at holde dit rygestop:

1. ___________________________________________

_____________________________________________

2. ___________________________________________

_____________________________________________

3. ___________________________________________

_____________________________________________

ØVELSE 4: Brug dine evner og dine 
         erfaringer
Tænk over, hvilke strategier, du har brugt andre 
gange, hvor du har gennemført noget, der har haft 
en positiv betydning for dit liv. 
 I lyset af dine tidligere erfaringer, hvad er så 
det bedste råd, du kan give dig selv? Det bedste 
råd til mig selv er: 

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________
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HVAD MED LIVSKVALITETEN 
- KOMMER DEN MON TILBAGE?

Mange rygere føler, at livskvalitet er stærkt forbun-
det med at kunne ryge. Måske er du også en af 
dem, der har været vant til at sætte lighedstegn 
mellem rygning og alt det gode, festlige og hygge-
lige i livet? Så kan du være tilbøjelig til at tænke, at 
der ikke mere er ”noget ved noget”. 
 Den slags følelser kan være så stærke og ved-
holdende, at de sætter gang i en negativ spiral, 
hvor dagene bare bliver mere og mere grå, kedeli-
ge og ufestlige. 
 Gør du ikke noget for at bryde udviklingen, vil 
der formentlig ikke gå længe, før du bukker under. 

Find den positive spiral
Vær først og fremmest bevidst om at vende din op-
mærksomhed mod det gode og hyggelige i livet. 
At hyggen er blevet anderledes, betyder jo ikke 
nødvendigvis, at den er væk! 

Lad være med at lægge ansvaret for din livskvalitet 
i hænderne på cigaretterne. For hvad er livskvalitet 
egentlig? Hvad er det for dig? At fuglene sang i 
morges, og at du kunne grine med dine børn el-
ler din kæreste eller naboen? Eller at du var i gang 
med din tredje morgensmøg efter en halv time?

Og så er der lige dét med belønningen…
Mange rygere har brugt cigaretten som en lille 
’godbid’ efter veludført dåd. Måske er det ligefrem 
udsigten til denne lille belønning, der sikrer, at man 
overhovedet gider begynde at vaske gulv eller luge 
mellem radiserne. 
 Med rygestoppet har man så mistet et redskab 

til at motivere og belønne sig 
selv - men ikke behovet for at 
gøre det! Og rygestoppet er jo i 
sig selv en kæmpe opgave, som 
bør belønnes!
     Derfor er det vigtigt, at du 
finder nye måder at belønne dig 
selv på. Måske en buket tulipa-
ner eller en T-bone til aftensma-
den. Eller en rigtig god rødvin, 
nu hvor du har bedre råd og er 
bedre i stand til at fornemme 
duften og smagen?

AT HYGGEN ER BLEVET 
ANDERLEDES, BETYDER 
JO IKKE NØDVENDIGVIS, 
AT DEN ER VÆK…
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HVOR VAR DET GODT, DU STOPPEDE!

Da du røg, belastede du din krop på stort set alle 
tænkelige måder. Alle organsystemer var påvirke-
de, og du øgede bl.a. din risiko for at få KOL, lun-
gekræft og hjerte-karsygdomme voldsomt. Det var 
du måske slet ikke klar over? Eller lyttede du bare 
ikke ordentligt efter, fordi budskaberne ’kom for 
tæt på’? Nægtede du at tro på, hvor farlig røgen 
er? Eller orkede du bare ikke at høre på alle de ’vel-
mente’ advarsler, hver gang du tændte en smøg? 
Nu, hvor du begynder at mærke din krop reagere 
positivt på stoppet, kan du åbne ørerne og lytte 
med rigtig god samvittighed. Du har fjernet dig 
selv fra den største enkeltfaktor til død  i Danmark!

  

Rygning og hjertet
Et sundt hjerte er et spørgsmål om valg af livsstil. 
At spise og bruge kroppen rigtigt, og at finde den 
rette balance mellem arbejde og fritid har stor be-
tydning. Ved at arbejde på at holde dig selv (og 
dermed også hjertet) sundt, øger du chancen for at 
få et godt liv - også som gammel. 
 Du har allerede taget det første store skridt 
ved at holde op med at ryge. Rygning er nemlig en 
af de væsentligste årsager til hjerte-karsygdomme:

• Rygere får blodpropper gennemsnitligt 
 10 år tidligere end ikke-rygere

• Risikoen for at få en hjertesygdom stiger 
 i takt med forbruget af cigaretter

• Cirka 1/3 af alle tilfælde af hjertekramper, 
 blodpropper og hjertesvigt kan alene til-
 skrives rygning

• Rygere udvikler åreforkalkning dobbelt så 
 hurtigt som ikke-rygere

• Når en ryger kvitter tobakken efter en blod- 
 prop i hjertet, halveres risikoen for at få en ny

• Risikoen for at få en blodprop i hjertet for-
 dobles allerede ved 3-6 cigaretter dagligt

ØVELSE: Sådan påvirker rygning min krop

1. Før rygestoppet:
_____________________________________________ 

_____________________________________________ 

_____________________________________________ 

_____________________________________________

2. Efter rygestoppet: 
_____________________________________________ 

_____________________________________________ 

_____________________________________________ 

_____________________________________________

DU HAR FJERNET DIG 
SELV FRA DEN STØRSTE 
ENKELTFAKTOR TIL DØD 
I DANMARK!
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TEST DIG SELV: 
HVAD VED DU OM RYGNING OG HELBRED?

Test din viden om rygning og helbredet her. Viden om de farer, du undgår nu, 
kan bruges som en ekstra motivation til at holde fast!

  At få paradentose

  At få KOL

 At få livmoderhalskræft

  At få mavesår

 At føde for tidligt

  At blive gravid

  At komme for tidligt i 
 overgangsalderen

  At få hjerte-/karsygdomme

  At få lungekræft

  At blive oftere syg

  At få astma og allergi

  At forblive barnløs

  At få kolde fødder

 At udvikle demens og 
 Alzheimers

2. RYGNING ØGER RISIKOEN FOR:

  3% af alle dødsfald

  6% af alle dødsfald

  12% af alle dødsfald

  24% af alle dødsfald

3. HVOR STOR EN DEL AF DE DANSKE DØDSFALD 
 SKYLDES RYGNING?

  Ca. 1800

  Ca. 3.500

  Ca. 7.000

  Ca. 14.000

4. HVERT ÅR DØR CA. 1.300 DANSKERE PÅ GRUND AF  
 OVERVÆGT OG FEDME. HVOR MANGE DANSKERE   
 DØR HVERT ÅR PÅ GRUND AF RYGNING?

 Ingen       3      18            69

1. HVOR MANGE KRÆFTFREMKALDENDE STOFFER   
 ER DER I TOBAK?

Hør de rigtige svar på fjerde møde!
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”KAN JEG MON BLIVE FESTRYGER?”

De fleste rygere har et brændende ønske om at 
blive festrygere. Altså kun at ryge ved særlige lej-
ligheder og i meget begrænset omfang. På den 
måde behøver man jo ikke at sige helt farvel til ci-
garetterne.
 Det er typisk 2-3 uger efter rygestoppet, man 
får disse tanker om at kunne kontrollere sin rygning. 
”Det er jo gået rigtig godt med mit rygestop. Fak-
tisk var det ikke så svært, som jeg troede, og nu er 
det ikke cigaretterne, der bestemmer. Det er mig!”  

Den samme historie næsten hver eneste gang
Tanken om på den måde at kunne styre sin rygning 
er så tillokkende, at mange rygestoppere har ud-
fordret sig selv med den. Og mange har foretaget 
eksperimentet. 

Historien er den samme stort set hver eneste gang: 
Det starter med én cigaret og ender hurtigt med 
mange igen. Faktisk er det en af mest almindelige 
måder at ’falde i’ på. 
 Så lad være med at tro, at netop du kan klare 
at blive festryger. Det kan du højst sandsynligt ikke! 
Og det er spildte kræfter at prøve. I virkeligheden 
er det kun 3-5% af alle rygere, der kan være ’rigti-
ge’ festrygere (og de er helt sikkert ikke med på dit 
rygestopkursus!). 
 Med rygning er der som udgangspunkt kun to 
muligheder: Enten-eller.

Hvis du får tanken
Hvis og når du får tanken om ”bare at ryge lidt”, 
så vent 3 minutter, indtil ’suget’ er væk igen. Mind 
dig selv om den lange og besværlige vej, du har 
lagt bag dig - og at det ikke hjælper at ryge nu. 
Du bliver alligevel aldrig en glad og ubekymret ry-
ger igen. Rygning har for længst mistet sin ’uskyld’, 
og du får bare dårlig samvittighed, hver gang du 
tænder en cigaret . Den giver dig fred for en kort 
stund, og så begynder tanken om ”den næste” at 
rumstere. Indtil du er ryger igen.
 Det gælder om at holde fast i din beslutning. 
Du kan godt!

FAKTISK ER DET 
EN AF MEST 
ALMINDELIGE 
MÅDER AT 
’FALDE I’ PÅ
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DIN KROP FÅR DET BEDRE. MEGET BEDRE!

Nu har du været røgfri i cirka 10 dage, og din krop 
er så småt begyndt at mærke dit nye liv som ikke- 
ryger. Først og fremmest har både du selv og dine 
omgivelser nok bemærket, at du ser bedre og fri-
skere ud. Din hud har fået en flottere kulør og er 
sikkert blevet glattere - og du dufter også bedre!  
 Her kan du se, hvordan resten af kroppen hur-
tigt får det bedre, når den sidste cigaret er slukket:

 
 20 MINUTTER EFTER
• Lavere puls og bedre blodcirkulation

24 TIMER EFTER
• Risikoen for blodpropper er mindsket
• Nervespidserne i mund og hals gendannes, 
 så lugte- og smagssansen skærpes

 1-3 DAGE EFTER
• Bronkierne begynder at slappe af, og vejr-
 trækningen bliver nemmere
• Lungerne begynder at rense sig selv (kan 
 give hoste)
• Konditionen er bedre, fordi kulilten er helt 
 ude af kroppen

 2 UGER - 3 MÅNEDER 
• Kredsløbet bliver gradvist bedre
• Din hud får en friskere farve
• Dine lunger kan bedre bekæmpe infektioner
• Forbedret iltoptagelse = forbedret kondition
• Du er mindre træt og får mere energi
• Morgenhosten forsvinder

 3-12 MÅNEDER
• Den hurtige ældning af huden er stoppet
• Din frugtbarhed er blevet bedre
• Du får mindre hoste
• Du er mere frisk
• Du sover formentlig bedre, end da du røg

 1 ÅR
• Din risiko for at få en blodprop er halveret

r 

-

DER VENTER MANGE 
FLERE HELBREDSFORDELE
PÅ DEN LANGE BANE!
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Rygestop og vægtøgning hænger uløseligt sam-
men i manges hoveder. Men det kan lade sig gøre 
at blive røgfri uden at tage på. 

Skyldes vægtøgningen ene og alene rygestoppet?
I virkeligheden er det langt fra alle, der tager meget 
på efter et rygestop. Sandheden er, at rygestoppe-
re kun tager gennemsnitligt 3-5 kilo på. For nogle 
handler det om 2 kilo, for andre om 8. Nogle holder 
vægten, og andre taber sig ligefrem. 
 Man tager altså ikke automatisk 20 kilo på, for-
di man holder op med at ryge. Det gør man, fordi 
man spiser for meget af det forkerte og bevæger 
sig for lidt!

Hvorfor tager nogle på?
Det er der flere grunde til. Dels vender smags- og 
lugtesansen tilbage. Maden smager bedre, og så 
ryger der nemt lidt ekstra ned. Dels har nogle svært 
ved at lægge ’hånd-til-mund-ritualet’ fra sig og be-
gynder at putte mad i munden som en erstatning. 
Dels vil nogle have en tendens til at bruge spisning 
som en erstatning for cigaretternes evne til at kon-
trollere følelser. Man ’trøstespiser’.

LAD IKKE VÆGTEN 
SPÆNDE BEN FOR DIT RYGESTOP

MÅSKE ER DET NU, 
DU SKAL GIVE DINE 
KOST- OG MOTIONS-
VANER ET LILLE 
SERVICEEFTERSYN?
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Og så er der den biologiske forklaring
Nikotinen i cigaretterne øger stofskiftet og dermed 
forbrændingen. Som ryger kan du altså spise mere 
uden at tage på end ikke-rygere. Hvis du fx ryger 
20 cigaretter om dagen, ’fjerner’ du ca. 200 kalori-
er. Jo mere, du ryger, jo mere speeder du dit stof-
skifte - og jo større er faldet, når du stopper. Derfor 
tager eks-storrygere typisk mere på end andre.
 Når du holder op med at ryge, vender stof- 
skiftet langsomt tilbage til sit naturlige leje. Samti-
dig kan du også føle dig mere sulten.

Mange rygere springer ofte måltider over 
- særligt morgenmaden skrumper ind, og eftermid-
dagssulten erstattes ofte af et par kopper kaffe og 
et par smøger. Efter rygestoppet grundlægges nye 
vaner. Med uro i blodsukkerbalancen er det nemt at 
falde for fristelserne. Og de feder.
 Så måske er det nu, du skal give dine kost- og 
motionsvaner et lille serviceeftersyn? Tag fat med 
det samme og grundlæg nogle gode vaner, der får 
dig på ret kurs fra starten.

Hvordan undgår du de ekstra kilo?
Først og fremmest skal du gå dine spisevaner efter 
i sømmene. Både på det psykologiske plan: Bruger 
du maden som et redskab, når du er ked af det 
eller stresset? Og på det helt konkrete plan: Spi-
ser du for meget? Spiser du forkert? Springer du fx 
morgenmaden over og ender med at overspise om 
aftenen og runde dagen af med noget sødt inden 
sengetid?
 Der findes en lang række bøger og hjemmesi-
der med gode råd til sunde spisevaner. Overordnet 
handler det om at spise mere grønt, groft og ma-
gert.  Og om, at dit indtag af kalorier skal svare til 
de kalorier, du forbrænder. 
 Ellers tager du på.

Motion: Find mulighederne i hverdagen
Du kan gøre kål på rigtig mange kalorier ved at be-
væge dig lidt mere i hverdagen. Hverdagsaktivitet 

kan bidrage mere til ugens forbrænding end deci-
deret træning og skaber markant mindre sult end 
konditionstræning.
 Tag trappen i stedet for elevatoren, stå af bus-
sen et stoppested for tidligt eller luft hunden en 
ekstra gang om dagen. Eller invester i en skridttæl-
ler og ’jagt’ 10.000 skridt om dagen. 
 Det handler bare om at finde mulighederne 
i hverdagen og justere lidt på rutinerne. Det for-
brænder ikke bare kalorier - det er også sundt og 
holder tankerne væk fra at ryge. Og det føles godt. 

ØVELSE: Hvordan vil du holde din vægt? 
Skriv her, hvilke små ændringer du vil foretage i 
hverdagen:

Min kost: ____________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

Mine hverdagsaktiviteter/motion: _______________

_____________________________________________ 
 
_____________________________________________

VIDSTE DU, AT DU FORBRÆN-
DER 40% FLERE KALORIER, 
NÅR DU STÅR OP, END NÅR 
DU SIDDER NED?
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Ingen bryder sig om at hænge fast i en behandling 
længere tid end nødvendigt - og mange føler sig 
først ’rigtigt’ røgfri den dag, de tager plastret af el-
ler suger på inhalatoren for sidste gang. 
 Derfor kan man også føle sig fristet til at stop-
pe før tid og allerede 2-3 uger ind i rygestoppet 
overveje, om man nu også behøver at købe den 
næste pakke plaster.
 Det er en dårlig idé. Selvfølgelig er det helt op 
til dig selv at vurdere, hvornår du er klar. Men du er 
bedst sikret, hvis du fortsætter din plasterbehand-
ling i 6-8 uger efter dit rygestop, før du begynder 
at trappe ned. 
 Udsæt nedtrapningen, hvis du er midt i jule-  
eller sommerferiehyggen - eller hvis der er for me-
get stress på jobbet eller privat. Der skal være ro 
omkring dig og ikke for mange forstyrrende udfor-
dringer.

Begynd nedtrapningen med hånd-til-mund 
produkterne
Når du er klar til at trappe ned, er det en god idé 
at starte med hånd-til-mund produkterne (inhalator, 
tyggegummi osv.). Hvis du har fulgt anbefalingen 

om ikke at bruge ret mange hver dag, vil det være 
nemt for dig at undvære dem. Men hav endelig et 
’nødlager’ med i tasken eller lommen et stykke tid 
endnu og brug det, hvis du render ind i en ferie el-
ler fest. Men kun som et redskab i risikosituationer. 
Du skal væk fra den daglige brug. 

Nedtrapning af plaster
Derefter kan du begynde at justere plasterbehand-
lingen.
 Det gør du ved at halvere dosis cirka hver 14. 
dag. Efter en halvering eller to er nikotinmængden 
så lille, at du vil kunne stoppe helt. Har du røget i 
mange år (fx 20 eller mere), er det som regel en 
god idé at trappe ned over en lidt længere perio-
de. Det er op til dig at mærke efter, om du er klar, 
og om timingen er rigtig. Er du i tvivl, bør du vente 
lidt endnu. 
 Har du brugt plaster døgnet rundt, bør du først 
vænne dig af med at bruge det om natten: Tag dit 
døgnplaster af om aftenen og sæt et nyt på, når du 
står op - eller skift til et dagsplaster. Og trap så ned 
ved at halvere dosen hver 14. dag (se ovenfor).
 Vær opmærksom på, at du ved den første ned-
justering kan mærke en let uro i kroppen en dags 
tid eller to. Vælg et tidspunkt, hvor du har ro i din 
hverdag. Lad være med at presse dig selv. Så vig-
tigt er det heller ikke, om der går en uge eller to 
mere! 

NEDTRAPNING AF NIKOTINPRODUKTER 

V Æ R D  AT  H U S K E :

1.  Læg ud med at droppe de aktive 
 hånd-til-mund produkter

2.  Hav et ’nødlager’ parat til ferie og fest 
 (de skal ud af hverdagen, men blive i 
 baglommen)

3.  Trap så plasterdoseringen ned hver 
 14. dag, indtil dosis er så lille, at du 
 kan stoppe
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HOLD FAST!

Selv om dit stopkursus er slut nu, betyder det ikke, 
at stopprocessen også er det. Et rygestop handler 
jo ikke kun om at holde op, men om at kunne blive 
ved med at holde op. 
 Måske har du flere rygestop bag dig, som af 
den ene eller den anden grund ikke holdt. Derfor 
ved du også godt, at det er nu, du skal holde fast 
for at komme sikkert i havn. Måske var det en idé 
at lave en aftale med én eller flere fra gruppen om 
at mødes med jævne mellemrum i den kommende 
tid, så I kan give hinanden opmærksomhed og ros? 
Det har du brug for et stykke tid endnu.

Det første år af dit nye liv
På en måde kan man sige, at et rygestop varer et 
år. Der kommer jo både en sommerferie, en jule-
middag, en påskefrokost med vennerne eller en 
familiefest, hvor vanen og trangen til at ryge kan

udfordre dig. Måske kan der også i løbet af året 
komme en periode, hvor livet er lidt svært… 
 Med andre ord: En hel masse begivenheder, 
som det er første gang, du oplever uden røg.  
Det tager en hel ’sæson’ at implementere nye vaner 
og bryde med de gamle. Din hjerne skal have taget 
nye billeder af de velkendte situationer, men denne 
gang uden at cigaretten er med i opstillingen!
 Selv om du det meste af tiden vil føle, at det 
går som smurt, så vær alligevel opmærksom. Hold 
paraderne oppe og vær beredt. Lad ikke cigaret-
terne tage dig på sengen en tidlig morgen...

år. Der kommer jo både en sommerferie, en jule
middag, en påskefrokost med vennerne eller en
familiefest, hvor vanen og trangen til at ryge kan

DIN HJERNE SKAL HAVE TAGET 
NYE BILLEDER AF DE VELKENDTE 
SITUATIONER, MEN DENNE 
GANG UDEN AT CIGARETTEN ER 
MED I OPSTILLINGEN!
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Det behøver ikke være så slemt/svært at holde 
op med at ryge, som du måske tror. 
 Her er nogle gode råd til inspiration i dit 
rygestop:

GODE RÅD OG TANKER

• Fortæl om dit rygestop. Det hjælper dig til 
 at holde fast.

• Gør rygestoppet til det vigtigste projekt de
 næste tre måneder.

• Betragt hver ikke-røget cigaret som en sejr.

• Tænk positivt og fremad - og husk på alt det 
 gode der sker undervejs. Også de små ting.

• Byg dit rygestop op i delmål, ét skridt ad 
 gangen, én dag ad gangen.

• Husk, at trangen til at ryge kun varer ca. 3 
 minutter og hav en plan klar, når den kommer. 

• Brug dine erfaringer fra tidligere rygestop 
 positivt. Hvad gik godt? Hvad virkede? Hvor-
 dan reagerede din krop? Hvad har du lært?

• Alle kan holde op med at ryge, også du - 
 men du er nødt til at tro på dit projekt og 
 have tålmodighed. 

• Det er en illusion, at det er hyggeligt at ryge. 
 Som storryger ryger du i virkeligheden for at 
 undgå abstinenserne! Rygning tilfører ikke dit  
 liv ekstra værdi.

• Smid cigaretterne ud. Helt ud! Gem ikke et 
 par stykker til en dårlig dag.

• De første 3-4 dage er de værste. Sørg for, at 
 du har ro omkring dig, forkæl og beløn dig 
 selv for din indsats - du har fortjent det
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Rygestopkonsulenterne ApS, Krakasvej 17, 3400 Hillerød, 
www.rygestopkonsulenterne.dk

E T  R Y G E S T O P  F O R  L I V E T  -  R E S T E N  A F  L I V E T
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Denne bog er baseret på indsigt, viden og erfaringer fra Rygestopkonsulenterne arbejde. Særligt har følgende personer 
været involveret i tilblivelsen: Chefkonsulent Maj-Britt Bjerre Koch, Psykolog med speciale i tobaksafhængighed Pernille 
Lütken, Coach og cand. Merc. HRM med speciale i motivation Tanja Martinez


