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Årtier med mange rygere har gjort 
Danmark til et land, hvor lidelser som 
KOL og lungekræft er blevet folkesyg-
domme.

På mange områder anser vi danskere 
vores land for at være et af de førende i 
verden. Det er vi også, når det kommer 
til lungesygdomme. Desværre er det 
ikke på grund af forebyggelse, men deri-
mod i antallet af lungesyge danskere.

Danmarks Lungeforening skønner, at 
hele 500.000 danskere lider af lungepro-
blemer. 

- Alle danskere skal være meget mere 
bevidste om deres lungers sundhed, og 
lungefunktionsmålingen skal blive lige 
så ’populær’ som måling af blodtrykket. 
Hvis man har svage eller syge lunger, 
er det vigtig at vide det, for så kan man 
gøre noget ved det, siger Anne Brandt, 

direktør for Danmarks Lungeforening.
I Danmark skyldes fem pct. af alle 

dødsfald lungekræft, der dermed define-
res som en folkesygdom. Og ifølge den 
internationale organisation OECD, ser 
det også rigtig skidt ud, når man ser på 
indlæggelser forårsaget af sygdommen 
KOL (kronisk obstruktiv lungesygdom, 
red.). Her ligger Danmark desværre på 
en kedelig 5. plads, langt over gennem-
snittet for de i alt 29 OECD-lande og 
hele 17 pladser over vores naboer fra 
Sverige.

Kedelig topplacering
- Den vigtigste årsag er, at danskerne  
gennem flere årtier har været blandt 
de mest rygende indbyggere i Europa. I 
den forbindelse kan man sige, at specielt 
blandt danske kvinder har der været 

en meget høj forekomst af rygning. Det 
har betydet en meget høj forekomst af 
KOL og lungekræft, siger Peter Lange, 
professor og overlæge, Institut for 
Folkesundhedsvidenskab, Københavns 
Universitet.

Hver fjerde dansker ryger
Selvom 400.000 danskere har kvittet 
smøgerne siden 2007, ryger en stor del af 
befolkningen stadig. Helt præcist tænder 
18 pct. af danskerne over 15 år stadig en 
smøg dagligt, mens seks pct. jævnligt 
ryger, viser de seneste tal. Men for alle 
de danskere rygere er det ikke for sent at 
kvitte smøgerne og få et bedre helbred.

- Den vigtigste forebyggelse er selv-
følgelig at undlade at ryge. Men hvis man 
først er begyndt, handler det om at holde 
op så tidligt som muligt. Som hovedregel 
er der meget lille risiko for at få KOL, 
hvis man holder op med at ryge efter 
10-20 års tobaksforbrug. Og risikoen for 
at få lungekræft falder hurtigt, efter man 
stopper med at ryge, siger Peter Lange.

Nok ryger tæt på hver fjerde dansker 

fra tid til anden. Men de senere års fald 
i antallet af rygere vil i fremtiden kunne 
ses på danskernes helbred. Og overlæge 
Peter Lange mener, at danskernes lun-
ger vil blive sundere.

- Jeg er optimist i forhold til fremti-
den. Nu ryger kun 20 pct. af danskerne 
i forhold til 50 pct. for 30 år siden. 
Derudover er vores viden blevet større, 
og vi er blevet bedre til at diagnosticere 
sygdomme som KOL. Men der er stadig 
mange, vi skønner omkring 50.000 
danskere, der vil udvikle KOL i en ung 
alder, altså mellem 40 og 60 år. Der kan 
kun et rygestop holde dem fra at udvikle 
svær KOL, siger Peter Lange.

I denne guide får du et overblik over 
rygningens virkning på kroppen og 
hvordan du kan holde op, viden om KOL 
og hvordan du forebygger eller lever 
med sygdommen, hvordan du opdager 
lungekræft og meget mere.B.T. Plus udgives af Berlingske Media. Ansv. chefre-

daktør: Olav Skaaning Andersen. Redaktionschef: 
Anders-Peter Landert. Redaktion og layout: Thomas 

Stærmose. Tekst: Kasper Jørgensen. Foto: Iris/Scanpix, 
Istockphoto.

En halv million danskere lider af lungeproblemer
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RygnIng er den største trussel 
mod dine lungers sundhed.

LufTVEjE:
Luftvejenes små fimrehår fungerer som et rensesystem, der er med til 
at sortere støv og bakterier fra, når du trækker vejret. Men som ryger 
ødelægger tobakstjæren rensesystemet, og det giver den kræftfremkal-
dende tjære mulighed for at ødelægge strube, svælg og lunger.

LungER:
Man får flere tusinde skadelige stoffer ned i lungerne, når man ryger. 
Tjæren ødelægger med tiden lungernes luftblærer, der bliver tynde og 
ødelagte. Udover følgesygdomme som KOL øges risikoen for lungekræft 
også betydeligt.

HjERTE:
Hjertet bliver sat på overarbejde af rygning. Nikotin og kulilte får pulsen 
til at stige, skaber højere blodtryk og gør det dermed vanskeligt for hjer-
tet at transportere ilt rundt i kroppen. Samtidig forkalkes de små blodkar 
rundt om hjertet. Det gør det sværere for ilten at nå hjertet, og samtidig 
øges risikoen for blodpropper og i værste fald hjertestop.

nERVESySTEmET:
Nikotin virker som gift for centralnervesystemet. Det skaber uorden i 
nervesystemet og hæmmer hjernen, så den ikke reagerer ordentligt på 
kroppens signaler som sult og træthed. Desuden reduceres reaktions-
hastighedens.
Hos gravide trænger giften igennem moderkagen og giver hurtigere 
hjerterytme hos fosteret.

HudEn:
Nikotin gør huden grå og kedelig, da blodårerne trækker sig sammen. 
Dermed kommer der mindre blod ud til hudens yderste lag. Den grå og 
kedelige hud er et resultat af en lavere hudtemperatur.

BLodKREdSLøBET:
Rygning hæmmer blodstrømmen til hjertet og giver øget risiko for ska-
der i blodårerne. Kulilten gør det sværere for blodet at optage ilt. Dermed 
bliver din kondition dårligere af at ryge.

kilde: danmarks lungeforening
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Kronisk Obstruktiv Lungesygdom 
- i daglig tale KOL - er blevet en af de 
største danske folkesygdomme. De 
fleste mennesker, der får KOL, enten er 
eller har været rygere. Flere end 8 ud 
af 10 KOL-patienter er blevet syge efter 
mange års tobaksrygning. Og netop at 
skodde smøgerne er det første sted at 
sætte ind. Ifølge Danmarks Lungefor-
ening vil mellem 35 og 50 pct. af de, der 
dagligt ryger, før eller siden blive ramt 
af KOL.

Den frygtede lungesygdom hedder 
i sin fulde længde Kronisk Obstruktiv 
Lungesygdom. At sygdommen er kro-
nisk betyder, at man skal leve med den 
resten af livet. Er der først sket skade på 
lungerne, er det kun muligt at bremse 
sygdommen, men ikke at helbrede den. 

KOL er en sygdom, der går ind og 
virker obstruerende på luftvejene. Det 
betyder, at luftvejene bliver forsnæv-
rede, og derfor bliver vejrtrækningen 
besværliggjort.

Sygdommen giver hævede og ir-
riterede luftveje, øget slimdannelse og 
eventuelt ødelagte lungesække.

I Danmark antages det, at 430.000 
danskere - altså tæt på 10 pct. af befolk-
ningen - lider af sygdommen. Det er dog 
kun halvdelen af de KOL-ramte, der ved, 
at de har sygdommen. Årsagen til, at 
mange ikke ved, at de lider af lungesyg-
dommen, er, at sygdommen kommer 
snigende og gradvist forværres. I begyn-
delsen er symptomerne meget svage, 
og der kan gå mange år, før diagnosen 
bliver stillet.

De fleste opdager først sygdommen i 
50-60 års-alderen. En af de måder man 
selv kan opdage KOL på er, at der kom-
mer en pibende lyd fra brystet ved vejr-
trækning. Flere sygdomme har sympto-

mer, der ligner KOL, og derfor benytter 
lægen sig blandt andet af røntgenun-
dersøgelser, hjerteelektrokardiogram, 
blodprøver og lungefunktionsmåling for 
at kunne stille diagnosen KOL.

Håb for KoL-ramte
Et dansk studie, hvor 3.000 KOL-ramte 
er blevet undersøgt igennem en tre-årig 
periode, kan i fremtiden måske ændre 

på tilværelsen for KOL-patienter. Jørgen 
Vestbo, en af de førende KOL forskere i 
Europa samt professor og overlæge på 
Hvidovre Hospital, har ledet undersøgel-
sen, der har vakt opsigt i hele verden.

Resultaterne viser, at sygdommen 
rent faktisk kan sættes i bero, og nogle 
patienter fik det endda væsentligt bedre. 
Hver anden i undersøgelsen stabilisere-
de nemlig tabet af lungefunktionen, som 
kendtetegner KOL. Otte pct. oplevede 
ligefrem en øget lungekapacitet.

Den præcise årsag til forbedringerne 
hos KOL-patienterne i undersøgelsen 
er endnu ikke fastlagt. Men de vigtige 
ingredienser er ifølge Jørgen Vestbo 
rygestop samt medicin. Alle i undersø-
gelsen har nemlig fået medicin, de fleste 
både bronkie-udvidende og betændelses-
hæmmende. En stor del af dem har taget 
det udbredte og populære KOL-middel 
Seretide.

Kilder: Netdoktor.dk og 
Danmarks Lungeforening

KoL
værd at vide om kol — også kaldet  
kronisk obstruktiv lungesygdom

Har du KoL?
er du mere end 35 år og ryger eller 
eks-ryger?

Bliver du let forpustet, f.eks. når du 
skal op ad trapper?

Har du daglig hoste og en gang imellem 
slim i luftvejen?

Ifølge Sundhedsstyrelsens anbefalinger bør du gå til 
læge og få målt din lungefunktion, hvis du
kan svare ja til et eller flere af de tre spørgsmål.

faKTa om KoL:

• 430.000 skønnes at lide af KOL. Heraf 
ved kun cirka halvdelen, at de er ramt af 
sygdommen.

• De fleste opdager først sygdommen i 
50-60 års-alderen.

• Mellem 35 og 50 pct. af de, der dagligt 
ryger, vil blive ramt af KOL i større eller 
mindre omfang.

• Hvert år indlægges omkring 23.000 
danskere på grund af KOL - Cirka 5.000 
dør årligt af sygdommen.
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Hvis du vil forebygge eller leve bedst 
muligt med KOL, så er den vigtigste 
opgave at kvitte smøgerne. Hvis du fort-
sætter med at ryge, vil det nemlig blot 
forværre sygdommen eller øge risikoen 
for at få den.

Her følger flere gode råd til at undgå 
KOL eller til at få det bedst mulige liv 
med sygdommen.

dRoP SmøgERnE
Den vigtigste behandling mod KOL er 
rygestop. Stopper man med at ryge, 
stopper man øjeblikkeligt forværringen 
af sygdommen.

Rygning er desuden medvirkende til 
både lungekræft, diabetes, hjerte-kar-
sygdomme og knogleskørhed.

Derudover skal man passe på passiv 
rygning og forurening fra brændeovne, 
der kan virke generende.

LufTfoRuREnIng
Luftforurening kan have indflydelse på, 
både om du får KOL, og hvordan det er 
at leve med sygdommen. Hvis du derfor 
bor et sted med stor luftforurening, så 
gør alt, hvad du kan for at beskytte dig 
mod det. Har du et job, hvor du udsættes 
for megen luftforurening eller støv, bør 
du overveje at skifte job. Der skal dog 
være tale om en meget kraftig ekspone-
ring, før det har samme indflydelse som 
rygning.

VÆR fySISK aKTIV
Mange opgiver motion, fordi det er 
ubehageligt, hvis man i forvejen har 
åndenød, men lige netop motion hjælper 
med at træne lungekapaciteten. Ved mild 
KOL bør man have mindst en halv times 

motion dagligt.
Samtidig virker motion både forebyg-

gende og behandlende mod diabetes, 
knogleskørhed, kræft, depression og 
hjerte-kar-sygdomme.

SPIS RIgTIgT
Sørg for at bevare en idealvægt. Man må 
hverken veje for lidt eller for meget.
Særligt overvægt giver vejrtræknings-
problemer, ligesom det øger risikoen for 
diabetes, blodpropper, knogleskørhed, 
depression og kræft. Det er derfor vig-
tigt, at man holder øje med sin vægt med 
regelmæssige vejninger minimum en 
gang om måneden, hvad enten man vejer 
for lidt eller for meget.

dRoP aLKoHoL
Alkohol er usundt og er en af hovedår-
sagerne til sygdommene depression, 
blodpropper, diabetes og kræft. Drik i 
stedet rigeligt med vand, der er en nem 
måde at fortynde slim i lungerne, og som 
gør det nemmere at hoste slimen op.

TRÆn VEjRTRÆKnIng
Prøv at lave en lille øvelse, hver gang du 
får åndenød. Den giver modstand til den 
luft, du udånder, forøger trykket i dine 
luftveje og holder dem åbne.
1. Træk vejret langsomt ind gennem 
læberne.
2. Spids din mund, som om du vil fløjte, 
og ånd jævnt ud samtidig.
3. Træk vejret med maven.

Prøv også en enkel afslapningsøvelse, 
som du med fordel kan lave flere gange 
om dagen. Afslapning øger dit generelle 
velvære og giver energi.
1. Læg den ene hånd på brystet. Denne 
hånd skal forblive i ro, når du trækker 
vejret.
2. Læg den anden hånd på maven. Denne 
hånd skal bevæge sig, når du trækker 
vejret.
3. Tag en dyb indånding og føl, hvordan 
din mave pustes op.
4. Pust ud gennem munden med ’fløjte-
mund’.
5. Føl hvordan din mave vender tilbage til 
sin normale størrelse. 

Vejrtrækningsøvelser er desuden vigtige 
for folk med lungekræft, samt depres-
sion.

KonTRoLLER dIn HoSTE
Ved at hoste kontrolleret, kan du få slim 
op uden at blive forpustet eller skade 
dine luftveje.
1. Tag en langsom, dyb indånding gen-
nem næsen.
2. Hold vejret i nogle sekunder.
3. Åbn munden lidt og host 2-3 korte, 
skarpe host.
4. Slap af og gentag.

mEdICIn Kan HjÆLPE
Man kan behandle KOL-ramte med 
luftvejsudvidende medicin ret tidligt i 
sygdomsforløbet. Typisk af typen beta-
2-antagonister. Andre effektive midler er 
binyrebarkhormoner, steroider og kor-
tison. Binyrebarkhormon hjælper til at 
fjerne irritation i lungerne. Hævelsen af 
slimhinden og slimdannelsen mindskes. 
Kan inhaleres eller tages som piller.

Kilder: Danmarks Lungeforening  
og netdoktor.dk

det kan du gøre 
Smøgerne skal på hylden, hvis du har  
eller er i fare for at få kol.
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Lungekræft er en af de hyppigst 
forekommende kræftformer i Danmark. 
Årligt får omkring 4.000 danskere 
konstateret lungekræft. Årsagen er, at 
der i Danmark har været et højt forbrug 
af tobak. I dag ryger 18 pct. af danskerne 
stadig hver dag, selvom konsekvenserne 
de senere år er blevet skræmmende 
tydelige.

Den bedste måde at forebygge lunge-
kræft på er - ikke overraskende - at 
stoppe med at ryge. Hos de 9 ud af 10 
mænd, der bliver ramt af lungekræft, er 
årsagen rygning. For kvinders vedkom-
ne er det 80 pct. 

Årsagen til at vi ser et så svimlende 
antal lungekræfttilfælde findes i forti-
den. Det enorme tobaksforbrug frem 
til 1970’erne er synderen, og det er de 
mange for længst røgede cigaretter, 
der nu viser sig som lungekræft - med 
en forsinkelse på cirka 20-30 år. Det er 
den tid, det tager, fra man begynder at 
udsætte kroppen for cigaretrøg til lunge-
kræften opstår. 

Årligt dør cirka 3.500 danskere af lun-
gekræft, og det er derfor den kræftform, 
som forårsager flest dødsfald blandt både 
kvinder og mænd. Lungekræft er årsag 
til 5 pct. af alle dødsfald og kan derfor 
karakteriseres som en folkesygdom. For 
mænd har antallet af lungekræfttilfælde 
toppet, men hos kvinder stiger antallet 
fortsat kraftigt. Årsagen til det skal fin-
des i forskellen på rygemønstret blandt 
kvinder og mænd. 

Har man aldrig røget, er risikoen 
for lungekræft lille. Det er sjældent, at 
ikke-rygere bliver ramt. Dog kan kræft 
i lungerne opstå, hvis man har lungem-
etastaser, altså kræft der breder sig fra 
andre steder i kroppen, og som derfor 
ikke er lungekræft. 

Blandt den lille gruppe ikke-rygere, 
der bliver diagnosticeret med lunge-
kræft, er årsagerne blandt andet asbest, 
luftforurening, radon og røntgenbestrå-
ling. 

Den sidste nye forskning om lunge-
kræft viser, at det i fremtiden kan blive 
nemmere at opdage, om man er ramt af 
sygdommen. Det er proteinet C4.4A, der 
kan være en såkaldt markør for lunge-
kræft. Det findes nemlig ikke i sunde og 
raske lunger, men kun i lunger, der har 
lungekræft.

Proteinet findes på et meget tidligt 
stadie i sygdommen og gør det derfor 
muligt hurtigere at kunne behandle 

patienten. Det er forskere på Finsenlabo-
ratoriet, der har gjort opdagelsen. Endnu 
er det for tidlig at spå om hvornår og 
hvordan, man vil kunne måle proteinet.

Symptomerne på lungekræft er stadig 
den bedste måde selv at opdage, om 
der er noget galt. Tegn på lungekræft 
er vedvarende hoste og opspyt, der kan 
være blodfyldt. Derudover kan vejrtræk-
ningsbesvær, hyppige lungebetændelser, 
smerter i brystet og hæshed vise, at der 
er noget galt. Ydermere kan de nævnte 
symptomer være ledsaget af træthed, 
manglende appetit og vægttab. 

 Kilde: Kræftens Bekæmpelse

Lungekræft 
lungekræft er så udbredt, at det er på 
listen over folkesygdomme.

Har du symptomer 
på lungekræft?

er du ryger, over 40 år og begyndt at 
hoste, eller er din tobakshoste blevet 

værre med gentagne episoder med slim? 

er du holdt op med at ryge, men blevet 
ved med at hoste i mere end et par 

måneder?

er du ryger, over 40 år gammel og 
hoster blod op?

er du ryger, over 40 år og i løbet af 
nogle måneder oplever en åndenød, du 

ikke tidligere har haft?

er du ryger, over 40 år gammel og 
oplever hæshed, som ikke forsvinder i 

løbet af nogle uger? 

er du ryger, over 40 år og får konstante 
smerter i den ene skulder, som der 

ikke kan findes nogen god forklaring på, 
kan det være en lungekræft, som sidder 
helt oppe i toppen af lungen og trykker på 
nerverne i skulderen. 

er du ryger, over 40 år og føler dig 
unaturlig træt, har mistet appetitten og 

måske tabt nogle kilo i vægt?

Hvis du kan sige ja til en eller flere af de ovenstående 
punkter: Få din læge til at bestille et røntgenbillede 
af brystkassen.

 Kilde: Netdoktor
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Tobakkens skadelige effekt på krop-
pen er efterhånden kendt verden over. 
Alligevel ryger mange danskere stadig. 
For selvom der de seneste 10 år er sket 
et stort fald i antallet af rygere, er det 
stadig 24 pct. af danskerne, der er enten 
faste eller jævnlige rygere.

Men der er store gevinster, hvis man 
vælger at droppe smøgerne. Hver fjerde 
blodprop i hjertet og en tredjedel af alle 
kræfttilfælde skyldes rygning. Men stop-
per man tidligt med den usunde vane, 
så er der op til 10 års længere levetid at 
hente. 

Lungekræft er en af de mest frygtede 
konsekvenser af rygning, og at netop 
denne kræftform er blevet en folke-
sygdom i Danmark skyldes i høj grad 
danskernes rygevaner. Hvert år dør 
14.000 på grund af rygning. Men risi-
koen for lungekræft mindskes markant, 
hvis cigaretterne droppes. Det samme 
gælder for risikoen for KOL og efter et 
år uden cigaretter er risikoen for hjerte/
karsygdomme halveret.

Nok kan det for mange kan virke lige-
gyldigt at stoppe med at ryge, hvis man 
har røget i 20 år. Men det er aldrig for 
sent at stoppe med at ryge, og jo tidligere 
man stopper, des flere sundhedsmæssige 
fordele er der at hente. 

Det er dog meget forskelligt, hvor stor 
skade rygning har påført den enkelte 
ryger. Men generelt er der en meget lille 
risiko for at udvikle KOL, hvis man stop-
per efter 10-20 års rygning. Og generelt 
er der ved rygestop inden man bliver 50 
år en relativ lille risiko for at ende med 
KOL.

Udover røgens skadelige effekt på 
rygerens egen krop, har den også en 
dokumenteret effekt på menneskerne 
omkring den tændte cigaret. Hvert år 
dør omkring 2.000 af passiv rygning. 

metoder til rygestop
Et rygestop kan altså både gavne din 
egen krop, men også andres. I dag findes 
der mange forskellige metoder til at blive 
røgfri. Der sættes dog spørgsmålstegn 
ved flere af metoderne. Senest er der 
blevet stillet spørgsmålstegn ved nogle 
af de mest populære hjælpemidler, nem-
lig nikotintyggegummi og -plastre.

En større amerikansk undersøgelse 
foretaget i Massachusetts og publiceret 
i tidsskriftet Tobacco Control, hvor 800 
rygere prøvede at stoppe med at ryge, 
viste, at plastre og tyggegummi ingen 
virkning havde, og en tredjedel fik tilba-
gefald og begyndte at ryge igen.

Der findes dog mange andre forskellige 
metoder til at overkommet et rygestop. 
Her er nogle af de mest populære. 

nIKoTInPRoduKTER
Tyggegummi, tabletter, plaster og næses-
pray er populære, når det kommer til ryge-
stop. De giver dig nikotinen, som er stærkt 
vanedannende.
Varighed: Det afhænger af dig. Men det 
anbefales kun at bruge produkterne i 3-6 
måneder.
Bemærkninger: Er stærkt vanedannende.

RygESToPKuRSER
Forbereder rygeren på, hvad stoppet vil 
medføre af fysisk og psykisk ubehag. Kurset 
kan købes på apoteket og kan være betalt 
af kommunen eller dig selv, ligesom man på 
nettet kan få et digitalt rygestopkursus helt 
gratis på stoplinien.dk.
Varighed: Ca. seks uger. Seks møder i alt.
Bemærkninger: Et rygestop vil give abstinen-
ser. Kurset forbereder rygeren på ubehaget 
ved at holde op med at ryge og giver redska-
ber til at holde rygestoppet ved lige.

HyPnoSE
Kan ændre nogle rygeres tanker om ryg-
ning. Selvom det for mange kan virke som 
fup, så har hypnose hjulpet mange danskere 
med at kvitte smøgerne.
Varighed: En behandling tager typisk en 
time.
Bemærkninger: Mange mennesker oplever, 

at hypnose virker for dem. Men det er ikke 
dokumenteret.

RygEPILLE
Der findes piller, der kan hjælpe på rygestop. 
Produktet Champix fås på recept.
Varighed: 12 uger. En pille om dagen.
Bemærkninger: Bivirkninger kan være 
kvalme, søvnløshed, hovedpine og mareridt. 
Midlet bør ikke bruges i første rygestopfor-
søg. Senest har produktet været mistænkt 
for være skyld i en 35-årig kvindes død. 
Ifølge Lægemiddelstyrelsen er der indberet-
tet tre dødsfald siden 2007. Ikke færre end 
214 personer har oplevet alvorlige skader i 
forbindelse med medicinen.

BIoRESonanS
Med elektroterapi fjerner behandleren 
nikotintrangen. Der sættes elektroder på 
hænder og fødder, hvor igennem resonan-
serne sendes. Behandling påvirker hjernens 
receptorer og signalstoffer, hvilket skulle 
mindske eller helt fjerne rygetrangen.
Varighed: En time.
Bemærkninger: Flere kritikere kalder meto-
den virkningsløs.

aKuPunKTuR
Man får sat nåle i øret, som man går med 
permanent. Nålene bliver siddende i øret 
i ca. 1½ uge og skulle mindske eller fjerne 
abstinenserne og derved gøre rygestoppet 
lettere.
Varighed: 1-2 behandlinger.
Bemærkninger: Akupunktur kan give mod 
på at give sig i kast med et rygestop. Men 
metoden anbefales ikke af eksperterne.

Kvit vanen 
ikke alle har lige let ved at opgive at ryge. 
Her er nogle metoder til at stoppe.

7 grundregler for  
succesfuldt rygestop
•  Sæt en fast stop-dato 2-3 uger ud i fremtiden

•  forbered dig grundigt. Du kan rekvirere  
Sundhedsstyrelsens rygestop guide på tlf. 80313131

•  Gør rygestoppet til dit vigtigste projekt nogle uger frem

•  Hent støtte og gode råd hos dine nærmeste eller ring til 
STOP-linien og tal med en rådgiver

•  Brug nikotinerstatning, så fordobler du chancen for at 
blive røgfri

•  Beløn dig selv for at stoppe. Hver dag.

•  Husk at én cigaret er nok til at begynde at ryge igen

 Kilde: Danmarks Lungeforening
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Kroppen får skader allerede fra 
første gang, man tænder en cigaret. Men 
det betyder dog ikke, at man ikke får 
noget ud af et rygestop.

Her er hvad du kan få ud af at skodde 
smøgerne for altid. 

Rygestop giver et længere liv
•  Stopper man som 30-årig, lever man 
10 år længere, end hvis man havde fort-
sat med at ryge.
•  Stopper man som 40-årig, lever man 9 
år længere.
•  Stopper man som 50-årig, lever man 6 
år længere.
•  Stopper man som 60-årig, lever man 3 
år længere.

Herefter er man ikke garanteret ekstra 
levetid, hvis man stopper med at ryge. 
Men uanset hvor gammel man er, når 
man stopper med at ryge, vil der være 
sundhedsmæssige gevinster at hente.

Ældes langsommere
En sammenligning mellem enæggede 
tvillinger, hvor den ene røg og den anden 
var ikke-ryger, har vist, at man ældes 18 
pct. hurtigere for hvert år, man ryger. 
Det giver sig blandt andet udslag ved, at 
kroppen efter en længere tids rygning 
både vil se 5 og 10 år ældere ud, og at 
man i ung alder vil få sygdomme, som 
f.eks. kræft, KOL og hjertesygdom, der 
hører alderdommen til.

Stopper man med at ryge, stopper man 
også processen.

det får du konkret ud af et rygestop
•  Allerede fra 1. dag falder risikoen for 
luftvejssygdomme, og efter få dage er du 
fri for slim i halsen, hoster mindre og får 
mindre åndenød

•  Efter 5-7 dage smager og lugter du 
alting bedre, får friskere ånde, renere 
tænder og mere energi. Iltoptagelsen og 
vejrtrækningen forbedres.
•  Efter 2-3 uger forsvinder abstinen-
serne, og du kan gå flere timer uden at 
tænke på en cigaret. Kredsløbet bliver 
gradvist bedre og lungerne kan bedre 
bekæmpe infektioner.
•  Efter 1-2 år er risikoen for hjerte/kar-
sygdomme og en blodprop halveret
•  Efter 5 år er risikoen for hjerte/kar-
sygdomme den samme som hos en, der 
aldrig har røget.
•  Efter 10-15 år er risikoen for lunge-
kræft faldet med ca. 50 pct. Risikoen for 
at få en blodprop er nu den samme som 
en aldrig-ryger, og risikoen for at kræft i 
luftvejene er næsten den samme som en 
ikke-ryger.
•  Eksrygere har lavere risiko for strube- 
og halskræft, kræft i mundhulen og 
blærekræft end rygere. De har færre 
sygedage. Og de lever generelt længere 
end rygere –uanset hvornår de holder op.

•  Eksrygere med mavesår får det hurtigt 
langt bedre.
•  Kvinder der holder op, når de bliver 
gravide, føder børn med samme fødsels-
vægt som ikke-rygere.

•  Eksrygende kvinder kommer også i 
overgangsalderes til ’normal’ tid, mens 
rygere ofte gør det 1-2 år tidligere.
 Kilde: Sundhedsstyrelsen

Et langt, sundt liv
Selv hvis du har røget længe, er der store 
fordele ved at stoppe.

mange kræft-typer kan undgås, 
hvis du ikke ryger

Kræfttype
Andel der  

skyldes rygning

Lunge 80-95 pct.

Strube 80-85 pct.

Læber og mundhule 60-90 pct.

Spiserør 70-80 pct.

Blære og urinveje 35-50 pct.

nyrer 30-50 pct.

Bugspytkirtel 25-35 pct.

Leukæmi 15-25 pct.

mavesæk 15-25 pct.

Livmoderhals 20-30 pct.
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FÅ ENDNU MERE UD AF BT.DK MED PLUS

ENDNU MERE

YDERLIGERE

EKSTRAEKSTRA

TILBYGNING

MERVÆRDI ADDITION

PÅ
TOPPEN YDERLIGERE

EKSTRATILBYGNING

MERVÆRDI ENDNU MERE
ADDITION

YDERLIGERE PÅ TOPPEN
ADDITION

BT.DK/PLUS

MERVÆRDI ADDITION

YDERLIGERE

MERVÆRDI
Abonnement

Fri adgang til PLUS i en måned

Pris pr. måned
Pr. år 249 kr

Køb abonnement på bt.dk/plus �

29 kr

TILBYGNING ADDITION
FÅ ADGANG TIL ENDNU MERE PLUS

NDNU MERE
ADDITION

EKSTRATILBYGNING

MERVÆRDIStk-vis
Køb PLUS guider og artikler

Pris fra

Køb nu på bt.dk/plus �

3 - 29 kr

YDERLIGERE

EKSTRAEKSTRA ADDITION

OVEN I HATTEN
På bt.dk/plus får du nemt og hurtigt adgang 

til rejseguider, sundhedstips, produkttest og 
meget mere. Bliv medlem for kun 29 kr./måned 
eller køb stk-vis fra 3-29 kr.  Spar penge og tid 
på din bil, bolig, træning, ferie og meget andet.


