
Myter og viden 



Myte nr. 1 hos alle rygere: JEG kan 
tåle det 
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De kedelige fakta 

• Dør 10 år for tidligt 

• Risiko for at dø tidligt: 

– Ryger 10 cigaretter dgl. =fordoblet  

– Ryger 20 cigaretter dgl. =5-doblet 

 

 

• Dårligere livskvalitet 

• Flere sygdomme, smerter, 
bevægeindskrænkning… 

• Kan ikke det man gerne vil 

• ….og smøger gør én fattig 

 



Jo flere socioøkonomiske problemer 
desto større andel rygere 

% der ryger 
Sygdomsbyrde 

Invaliditet 

Tidlig død 





Rygning får os til at ældes meget 
hurtigt 





Rygning skader hele kroppen 

• Lungekræft 

• KOL 

• Hjertekarsygdom 

• De fleste andre kræftsygdomme 

• Mavesår 

• Dårlig heling 

• Paradentose og tab af tænder 

• Sukkersyge  

• Døvhed 

• Demens 

• Knoglebrud 

• Rygsmerter 

• Impotens… 



Effekt af rygestop 

• som 30 årig: lever 10 år ekstra 

• som 40 årig: lever 9 år ekstra 

• som 50 årig: lever 6 år ekstra 

• som 60 årig: lever 3 år ekstra 

 

 

 Flere leveår med godt 
helbred! 



Rygestop 



Myter 

• Man bliver stresset og nedtrykt af at holde op 
med at ryge 

• Den bedste måde at holde op på, er at tage ‘en 
kold tyrker’ 



Højt stress niveau 

National Sundhedsprofil 2010 

 

% ofte/meget ofte stresset 



Ændringer i mentalt helbred efter 
rygestop 

• 26 forskningsstudier  

• Rygestop medfører: 

o nedsat stress, depression, angst  

o bedret humør og livskvalitet 

 

• Lige så stor effekt som ved medicinsk 
antidepressiv behandling 

Taylor G et al. Change in mental health after smoking cessation: 

systematic review and meta-analysis. BMJ 2014 Feb 13;348 

 



Hvor mange bliver røgfri? 
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Chancen for langvarig røgfrihed 

• 2-5% uden støtte (kold tyrker) 

• Rygestopmedicin fordobler chancen 

• Ca. 25% på rygestophold med rådgivning og 
rygestopmedicin 
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Fakta 

• Man bliver mindre stresset og nedtrykt af at 
holde op med at ryge 

• Op til 10 gange så stor chance for varig røgfrihed 
når man får professionel støtte til sit rygestop 

– Bedst: rådgivning + rygestopmedicin 



Rygning og psykisk 
sygdom 



Myter 

• Rygning er godt for psykiske syge mennesker 
fordi det lindrer deres sygdom når de ryger 

• Psykisk syge får en forværring af deres psykiske 
sygdom hvis de holder op med at ryge 



Myter om psykisk syge og rygning 

Det er synd…det er den 

eneste glæde de har 

Det er umenneskeligt at 

stresse dem  med 

rygestop- de har det 

svært nok i forvejen 

Det er det mindste 

problem de har 



Fakta 

• Psykisk syge borgere dør omkring 20-25 år 
tidligere end psykisk raske 

o dør primært af rygerelaterede sygdomme  

• Psykisk syge der ryger har flere psykiatriske 
symptomer, og øget risiko for misbrug af alkohol 
og stoffer end psykisk syge der ikke ryger 

• Blandt psykisk syge med samme diagnose og 
sværhedsgrad har rygerne et dårligere forløb og 
flere selvmord 

 



Fakta 

• Lindringen er kun midlertidig – få minutter 

• Psykisk syge rygere får 2-3 gange så høje doser 
antipsykotisk medicin pga. nteraktion med 
komponenter i tobak  

• Der er i de allerfleste tilfælde ikke forværring af 
psykisk sygdom ved rygestop 

 

 



Ændringer i mentalt helbred efter 
rygestop 

• 26 forskningsstudier 

• Rygestop er associeret med nedsat depression, 
angst og stress og forbedret humør og livskvalitet 

• Lige så god effekt hos psykisk raske som 
psykisk syge rygere 

 

Taylor G et al. Change in mental health after smoking cessation: 

systematic review and meta-analysis. BMJ 2014 Feb 13;348 

 



Rygning og misbrug 



Myter 

• Misbrugere der prøver at holde op med at 
drikke/tage stoffer kan ikke og bør ikke holde op 
med at ryge samtidig 



Myter om misbrug og rygning 

Man kan ikke både 

holde op med at drikke, 

ryge hash og ryge.. 

Rygning er deres 

mindste problem 



Viden om alkohol og rygning 

• De negative effekter af alkoholmisbrug 
forstærkes af rygning 

• Rygning forsinker den kognitive heling efter 
ophør af alkoholindtag 

 

• Mange alkoholikere er bekymret for 
helbredseffekterne af rygning og mange har 
forsøgt at holde op med at ryge indenfor 1 år 

o Meget lave rygestoprater 



Fakta 

• Rygere med tidligere alkoholmisbrug har lige så 
gode chancer for at blive røgfri som rygere uden 
tidligere misbrug 

• Rygestop ser ikke ud til at øge risiko for 
tilbagefald af alkohol eller stofmisbrug 

• Rygestop ser ud til at øge abstinens fra alkohol 
og opioid-afhængige stoffer 

• Fortsat rygning giver dårligere resultat af 
behandling af marijuana afhængighed  



Myter om rygning på 
væresteder 



Myter om rygning og brugere af 
væresteder 

• De KAN ikke holde op 

• De VIL ikke holde op 

• Man kan ikke indføre rygeforbud indendørs  



Brugerne vil gerne og kan godt holde 
op 

”Røgfrihed for alle”, 1000 personer: 

• 30% af brugerne havde prøvet at holde op 
indenfor det sidste år 

– =samme niveau som den generelle befolkning 

• Hver sjette bruger, der ryger, har planer om at 
holde op med at ryge inden for den næste måned 



Brugerne har samme ønske om at 
holde op som alle andre 



Ansatte/ledere undervurderer 
rygestopønske 

Brugerne ønsker at holde op med at ryge = enig 

 



Ønske om rygestop findes hos alle 

• Hjemløse  

• Høj forekomst af 
psykiatrisk sygdom 

• Næsten halvdelen var 
interesseret i rygestop 
rådgivning 

• Hver femte havde planer 
om rygestop indenfor nær 
fremtid 

• Samme fund i 
undersøgelse blandt rygere 
i varig metadonbehandling 

 

Arnsten JH, Reid K, Bierer M, Rigotti N. Smoking behavior and interest in quitting among homeless 

smokers. Addict.Behav 2004;29:1155-6 

Nahvi S, Richter K, Li X, Modali L, Arnsten J. Cigarette smoking and interest in quitting in methadone 

maintenance patients. Addict Behav 2006 Nov;31(11):2127-34. 



Fakta 

• Vil gerne holde op 

• Kan holde op 

• Røgfrihed er mulig – uden frafald af 
brugere og øget isolation 

 



Borgercafeen i Haderslev 





Reaktionerne  

• ”Jeg brænder dit hus ned!!!” 

• ”Det er mit fristed – det kan I da ikke bare 
gøre” 

• ”Det er synd for de andre” 

• ”Jeg vil ikke komme her mere” … 

 



Bekymring for isolation 



Lederen 

• ”Jeg synes også det 
handler om at tage 
hensyn til de mennesker, 
der kommer her i cafeen. 
De er lige så meget værd 
som andre – og det er 
IKKE at tage hensyn 
bare lade dem ryge løs og 
dø af det.” 

 



Rygestophold  

• Gratis rygestopmedicin 

• 9 mødegange 

• Små hold, max 6 

• Kom der så nogen??? 

 

• 112 meldte sig til på 4 væresteder 

 



35% røgfri ved kursets afslutning 
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Positive side-effekter 

• Hele stedet har ændre sig. Før skete ingenting, 
nu mange aktiviteter 

• Mange har ændret deres liv markant 

• Nogle er vågnet op af en døs 

• Nye sociale relationer 

• Før var det lige meget med deres diabetes, nu er 
det: ”Nej jeg skal ikke have smør på brødet!” 



Det har sat sine spor 




