Vejledning til samtale om rygestop, Socialmedicinsk Center, Region
Hovedstaden
Eks. på rygestopsamtale
 Ryger du?
 Har du overvejet at
holde op?
 Hvornår skal det
være?
 Hvordan vil
rygestop påvirke
din lidelse
 Gratis rådgivning
og rygestoptilbud
80 31 31 31 og
Stoplinien.dk

Baggrund
Denne kortfattede vejledning er baseret på
Sundhedsstyrelsens nationale vejledning (1). I Danmark
ryger ca. 22% af den voksne befolkning (2016) (2).
Rygning medfører rygerelaterede dødsfald hos halvdelen
af rygerne. Rygning påvirker stort set alle organsystemer.
Hvert fjerde dødsfald skyldes i Danmark rygning (3). I
sundhedsprofiler svarer 75% af voksne rygere at de har et
ønske om at holde op (4). Ca. halvdelen vil gerne have
støtte til deres rygestop.
Der er evidens for, at blot det at læger nævner rygning,
øger ophørsraten med et par procent (5)
I Region Hovedstaden har man besluttet, at alle rygere
skal have en samtale om rygeophør. I socialmedicinen er
fokus et andet end rygning. Derfor er der behov for, at
denne samtale er kort.
Man kan supplere den korte tobakssamtale, som er
skitseret i boxen ovenfor, med en mere udførlig version af
den motiverende samtale, hvor man starter med at få
patienten til at overveje ambivalensen ved at ryge. Se link
med introduktion til den motiverende samtale (6). Det er
oftest relevant i forhold til patientens lidelse, at oplyse,
hvilken effekt rygeophør kan have. Se links om rygnings
virkning på smerter, depression, medicininteraktion og
postoperative forløb nedenfor (7, 8, 9, 10) Der er ikke
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holdepunkt for at risiko for forværring af psykisk lidelse
ved rygestop.
Rygestopkurser flerdobler chancen for at blive røgfri. Det
gør rygestopmedicin også. Man kan lave Fagerstrømstest
for at vurdere den fysiske afhængighed samt om
rygestopmedicin er relevant (1). Specielt morgencigaretter
er tegn på fysisk afhængighed. Sundhedsstyrelsen oplyser,
at succesraten på egen hånd er ca. 5%, og at man på
rygestopkurser har en gennemsnitlig, kontinuerlig
succesrate på 25% efter et år. Til de patienter, som siger,
at de ikke kan holde op, fordi de tidligere uden held har
forsøgt, kan man oplyse, at rygeafvænning er en proces,
som ofte kræver mange forsøg. Få din patient til at tænke
tilbage på, hvad det var, der lykkedes ved de tidligere
forsøg, så de kan bringe disse erfaringer med sig i deres
rygeafvænningsbestræbelser.
Evt. undersøgelser af patienter i ambulatoriet: Overvej
lungefunktionsmåling.

Diagnoser
DZ720E Daglig rygning
DF172 Afhængighedssyndrom som følge af tobaksbrug
aktivt brugende
Tilbud om hjælp til rygestop

Telefonisk rådgivning

Henvendelse til Stoplinien tlf. 80 31 31 31 mandag torsdag kl.10-20 og fredag kl.10-16.
Stoplinien er bemandet med erfarne rygestoprådgivere som
giver rådgivning, vejledning om lokale rygestoptilbud.

Rygestopkurser:

I kommunerne har man gratis rygestopkurser.
Se www.stoplinien.dk eller ring 80 31 31 31

Internetbaserede rygestopguides:

www.ekvit.dk er et internetbaseret rygestopprogram, man
selv kan følge.
www.stoplinien.dk se rygestoptilbud i kommunerne,
internetbaseret rådgivning om at komme i gang med
rygestop, vedligeholdelse af rygestop, samt hjælpemidler,
der kan fremme rygestoppet.
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Medicinsk vejl. til rygeafvænning(10)

Man kan vælge mellem tre førstevalgspræparater:
 Nikotin substitution (NRT) fås som tyggegummi,
plaster, inhalatorer mv. NRT har man lang erfaring
med, kan fås i håndkøb, der er få bivirkninger og ingen
kontraindikationer.
 Champix (Vareniclin) og
 Zyban (BupropionSR)
er receptpligtige tabletter som tager rygetrangen, mindsker
det kick, man får af at ryge og giver ikke anledning til
afhængighed.
De tre præparater giver anledning til en 1 års ophørsrate på
ca. 20 – 30%.
Gravide rådes til at forsøge uden substitution, og hvis det
ikke kan lade sig gøre, så at anvende NRT.
E-cigaretter anbefales ikke og er ved at blive undersøgt for
skadelige stoffer.
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