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Et rygestop er et spørgsmål om fokus!
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F o r o r d

Kære læser!

Allerførst vil jeg ønske dig tillykke. Tillykke fordi du sidder med en god bog 
i hånden. En bog – et redskab der kan hjælpe dig med at skabe en forand-
ring. Nemlig den forandring, som du sikkert længe har ønsket at opnå – en 
tilværelse som ikkeryger.

At gå fra ryger til ikkeryger kan lykkes, og det får du hjælp til her.
 Bogen beskriver helt præcist, hvad et rygestop i virkeligheden handler om 
– selverkendelse, det at være afhængig, og der er anvist nogle få gode og ef-
fektive metoder til at håndtere eventuel rygetrang. Hos nogle kan der opstå 
ubehag, mens kroppen afgiftes, derfor er det godt at have noget konkret at 
gribe til i den tid vedligeholdelsen af rygestoppet står på. 

Der er flere metoder til at holde op med at ryge. Denne bog beskriver en god 
og virksom metode til gavn for mange. Andre behøver at gå andre veje. Men 
hvad enten det er første gang, du forsøger, eller du har gjort flere forsøg på at 
kunne fastholde et rygestop, så er denne metode så absolut værd at gøre brug 
af.
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Et rygestop kræver opmærksomhed og aktivitet. Men ligeså vigtigt kræver 
det tålmodighed. Forandring tager tid. Men for at forstå at det kræver tål-
modighed, så er det nødvendigt at erkende, at man som ryger er afhængig. 
Bogen giver dig en anderledes og interessant måde at se afhængigheden på. 
Afhængighed har to sider, den kropslige og den psykiske. Så på én gang skal 
tålmodigheden sættes på prøve, når kroppen fysisk skriger efter tobakken, 
samtidig med at du psykisk skal overbevise dig selv om, at det du har gang i 
lige nu, et rygestop, det mener du, fordi du har indset, at det er betydnings-
fuldt for dig at være røgfri – af flere grunde.
 Du får indsigt i den værdi, du tillægger tobakkens – i virkeligheden niko-
tinets betydning. Nikotin er verdens mest afhængighedsskabende stof, og 
hvor længe vil du lade dig koste rundt i manegen for at opretholde denne af-
hængighed, ja oven i købet betale penge for det! Du opdager, at tobakken 
overhovedet ikke har nogen værdi. Det er måske blot nogle forestillinger, du 
gør dig.  
 Du finder ud af, at behovet for at ryge er du ikke født med. Det er simpelt-
hen et behov, som tobakken har skabt. Tænk på at under hele din barndom 
og opvækst har du ikke skænket det tanken, at du skulle ryge. Du er først 
blevet ryger den dag, du tror, du skal ryge, fordi det virker som om, det er 
betydningsfuldt, kroppen stiller sine krav, og når andre ser ud til at have et 
behov, så må det også være sådan for dig. 

Du sidder med en spændende bog foran dig, og jeg tror du gør det, fordi du 
ønsker at tage ansvar for dig selv. Du vil ligesom tusindvis af andre menne-
sker være ikkeryger nu. Du vil være uafhængig. Du har taget én af de vigtig-
ste beslutninger overhovedet i dit liv, og du vil opdage med tiden, at det 
kommer til at gå meget nemmere, end du havde forestillet dig. NYD det.
 Lad mig få lov at ønske dig held og lykke med det spændende arbejde, du 
nu skal i gang med, du er på vej mod den sandhed, som beviser for dig, at du 
ikke længere har brug for tobakken.  

Jeg tillader mig her at afslutte med er citat af den tyske filosof Arthur 
Schopenhauer (�788-�860), der siger om en sandhed:
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Enhver sandhed passerer gennem tre stadier før den erkendes.

Først latterliggøres den,
dernæst modarbejdes den voldsomt,

for til sidst at anses for at være indlysende.  

Britta Hansen, 
Januar 2007

Rygestoprådgiver, 

Rygestopcafeerne, Fredericia og Kolding,

Ps. Jeg har som rygestoprådgiver haft den fornøjelse at overvære et par af 
Pernille og Christians rygestopkurser.
 At opleve den gejst og iver der opstår blandt kursisterne i de timer kurset 
står på, og at opleve ved opfølgningen senere, at det lykkedes for de fleste at 
forblive røgfrie, det har været helt fantastisk.  
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i n d l e d n i n g

Siden vi udgav vores seneste bog om rygestop i april �005 har vores kursus-
virksomhed undergået en temmelig omfattende udvikling.
 Bogen var dengang baseret på de erfaringer, vi dels havde gjort os gennem 
40 års aktiv rygekarriere dels gennem 3 års arbejde med rygere på individu-
elle kurser d.v.s. kurser på én til én basis. Disse kurser udgjorde forudsæt-
ningen for videreudviklingen af den Dynamiske Rygestopmodel til også at 
omfatte gruppeundervisning.

Det var og er vores opfattelse, at gruppearbejde forudsætter kundskaber 
skabt på én til én basis – og vi havde derfor besluttet os til at vente med grup-
pearbejdet, indtil vores resultater med individuelle klienter var tilfredsstil-
lende - en undtagelse herfra var Bornholms Lufthavn i Rønne i �004.

I april �005 var tiden så kommet til at arbejde i større sammenhænge. Vi be-
sluttede os derfor for at afholde åbne kurser rundt om i landet. 

Kurserne førte os til Køge, Næstved, Slagelse, Kalundborg og senere videre 
rundt i Jylland og varede frem til oktober �005, hvor vi besluttede os for at 
ændre arbejdsform.
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De åbne kurser krævede meget administrativt arbejde – og selve forarbejdet 
til kurserne var langt mere tidkrævende end selve kursusafholdelsen. Det 
fandt vi uhensigtsmæssigt, fordi det tog tid fra den kursusvirksomhed, vi 
begge finder så meningsfyldt.  Løsningen på dette problem var et samarbejde 
med en virksomhed, som forestod arbejdet med at arrangere møder med 
institutioner og firmaer.

Dette arbejde tog rigtigt fart i slutningen af �005 og førte til arrangementer 
med organisationer af vidt forskellige størrelser fra 4-5 rygere op til så store 
enheder som TDC, Alm. Brand, Albertslund Kommune samt ikke mindst 
Rygestopcafeerne på Fredericia og Kolding Sygehuse i �006. De sidstnævnte 
ville gerne have hjælp til de medarbejdere, som havde svært ved at kvitte to-
bakken ved hjælp af de traditionelle metoder, der bliver tilbudt gennem de 
offentlige systemer, og som vi er bekendte med gennem vores kursusdeltagel-
se hos Kræftens Bekæmpelse.

Det er i disse tider med det omfattende udbud af stopkurser svært at skelne 
mellem skidt og kanel. 
 Det er derfor ikke mærkværdigt at et af de første spørgsmål, vi bliver 
mødt med, drejer sig om vores resultater.
 Vi forsøger at følge op på vores kursister så godt, det lader sig gøre og be-
der derfor altid om tilladelse til at kontakte deres virksomheder efter 6 og �� 
måneder. Det kan imidlertid være problematisk at få konkrete tilbagemel-
dinger på grund af jobskifte, sygdom, manglende registrering af kursister fra 
firmaets side mm., især når der er tale om store organisationer. Men som 
indledende svar på spørgsmålet, kan vi - ikke overraskende - konstatere, at 
resultaterne er varierende. På Bornholm, som tidligere nævnt, er resultater i 
dag mere end � år senere status quo med ca 65% ikke-rygere. 

Vi har fået tilbagemeldinger fra Rygestopcafeerne i Fredericia og Kolding, at 
procenterne er status quo siden april, hvor vi afholdt sidste opfølgningsmøde 
på kurset fra januar.
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Vi har et resultat på �00 % i en virksomhed i Ålborg – men generelt set kan 
vi med god samvittighed hævde, at vores gennemsnit ligger på den pæne side 
af 50 % baseret på de tilbagemeldinger, vi har modtaget.  Virksomhederne er 
angivet på vores hjemmeside.

Den Dynamiske Model, som den beskrives efterfølgende, er under stadig ud-
vikling – og i forbindelse med dette arbejde, som i stor udstrækning baserer 
sig på tilbagemeldinger fra vores kursister, bliver det stadig klarere for os, at 
nikotinerstatningens betydning er voldsomt overdrevet.  Anbefalet brug af 
nikotinerstatning er en grov undervurdering af den menneskelige psykes 
kreative aspekter og den enkeltes evne til at mobilisere vilje.

Et rygestop er en øvelse i at håndtere forandring.
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H v o r F o r  l æ s e r 
d u  b o g e n ?

Hvad er dit motiv?

Er du ikkeryger - som aldrig har røget? 

De fleste aldrig-ikkerygere, som aldrig har været i nærkontakt med tobak 
som aktive forbrugere, vil nok have svært ved at se, hvordan det kan være 
muligt at skrive mere end én side om at holde op, ja måske sågar mere end én 
linie. Hvor svært kan det være? 

”Sluk smøgen, smid resterne af dine cigaretter væk og se så at komme videre 
i teksten. Det stinker jo, røgen er stærkt generende, det er smadder usundt og 
koster en hoben penge – der er simpelthen ikke én ting, der på en fornuftig 
måde kan godtgøre rygning.” 

Jamen du har jo ret rent rationelt set. Problemet er imidlertid, at rygning 
ikke er en rationel handling. Hvis det var det, var der ingen, der røg.  
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 Rygning er en irrationel, følelsesladet, sansebetonet udskejelse, som skaf-
fer sit momentum i afhængigheden. Derfor kære aldrig-ikkeryger: Vis lidt 
næstekærlighed. Vær overbærende, forstående. Lad være med at presse, ma-
nipulere, eller på anden måde tvinge rygeren ind i et rygestop. Det går aldrig 
godt. Læs denne bog som en mulig indfaldsvinkel til forståelse af rygerens 
problematik. Prøv at sætte dig ind i den verden af illusioner, som er rygerens. 
Bemærk hvordan det er muligt for et normalt rationelt tænkende menneske 
at leve i to verdener samtidigt – at påberåbe sig retten til, som frit menneske, 
at være afhængig. 

Er du ikkeryger - som har røget? 

For det første tillykke med din status som ikkeryger. Uanset måden du er 
holdt op på, vil du sandsynligvis nok give os ret i, at det uden sammenlig-
ning er den bedste beslutning, du nogensinde har truffet. Hvordan har du 
det i øvrigt, når du tænker på tobak eller er sammen med rygere ind imel-
lem? Er du ligeglad og har lidt ondt af dem, eller går du og mindes de herlige 
dage med en lille smule vemod – ligesom den glade skoletid? 

Hvis du er ligeglad, vil du formodentlig nikke genkendende til den måde, vi 
angriber tingene på og samtidigt forhåbentlig more dig over tekst og 
aforismer. 

Hvis du føler en smule vemod, er det måske, fordi du stadig associerer ryg-
ning med noget positivt. En nærlæsning af bogen vil nok kunne få dig til at 
skifte fokus blot den lille smule, der skal til, for at du ikke skal tilbringe re-
sten af dit liv i en ulykkelig og inderlig overflødig mangel/savn-situation. 

Hvad er det, du savner? De fysiske ubalancer er udlignet for længe siden. 
Tilbage er der minderne! Kan du fortælle os, hvordan det kan være, at ryge-
perioden, når den efter et stop er kommet lidt på afstand, fremstår så rosen-
rød? Hvordan kan det være at selvleden, de kolde tæer og fingre, hosten, den 
dårlige ånde og lugt, angsten for følgesygdomme m.m. – at alt dette er for-
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svundet så langt ud af hukommelsen, at sindet er begyndt en stille flirt med 
muligheden for det umulige? 
Hvis du har prøvet at falde i før, så ved du, hvad du skal igennem, hvis du da 
ikke har besluttet dig for at blive livstidsryger. Det er ikke et par cigaretter 
værd!

Er du ryger - som ikke kunne drømme om at holde op? 

Så er du enten meget ny i faget, eller også lider du af fortrængning. Uanset 
hvad vil vi tilråde dig at lægge bogen væk. Læs den ikke engang af ren og 
skær nysgerrighed. Du vil med sikkerhed fortryde det. Giv den i stedet væk 
til en person du holder af, og som du gerne vil gøre noget godt for. 
 Én du virkelig sætter pris på. Én du kun ønsker det bedste af det bedste: 
sundhed, frihed, øget livskvalitet, øget selvværd, forbedret økonomi, osv., 
men skynd dig. Du vil ikke fortryde det!

Er du ryger - som gerne vil holde op? 

Tillykke med erhvervelsen af denne bog. Den vil forhåbentlig være medvir-
kende til at markere en milepæl i dit liv og være årsag til, at du overkommer 
den største hindring, der er forbundet med et rygestop: Modviljen mod at 
tage beslutningen om at holde op. Når du læser bogen, så find de punkter, 
der er af særlig relevans for dig og din situation, og som du kan bruge til 
støtte for din beslutning. Bemærk venligst at man i et rygestop skal sætte sig 
selv foran alle andre. Det er ikke egoisme, det er en forudsætning. Hvem hol-
der jeg op for? Hvis du ikke kan besvare det spørgsmål med et stort MIG, er 
det ikke det rigtige tidspunkt at holde op på, og det er en rigtig god idé at 
udskyde al yderligere forberedelse, til det er på plads. 

Hvis du har bragt dig selv på plads i spørgsmålet, kan vi kun tilråde, at du 
fatter mod, griber kalenderen og fastsætter en dato, hvor du, med eller uden 
hjælp, fører din beslutning ud i livet. Vent ikke til du er færdig med at læse 
bogen. 
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Hvorfor? Fordi din stopproces starter i det øjeblik, du har taget din beslut-
ning. Således vil denne bog virke til støtte for din stopproces og ikke kun for 
din beslutning. Der sker altså en forskydning af indsatsen frem mod målet, 
som er opmuntrende, fordi du begynder at kunne mærke, at der sker noget. 

Tilhører du rygerens nærmeste? 

Hvis du tilhører rygerens nærmeste, vil vi gerne føje lidt til kommentarerne 
til de fire ovenstående kategorier. 

Er du ikkeryger - som aldrig har røget? 

Lad være med at kommentere rygerens overvejelser om at holde op. Du har 
ikke en jordisk chance for at forstå, hvad der foregår inde i hovedet på ham/
hende, med mindre du har undersøgt og er blevet bekendt med dine egne af-
hængigheder, og så kan du meget passende koncentrere dig om dem! 

Et ”nu igen” er aldeles upassende og bevirker kun, at rygerens selvtillid 
svækkes. Han/hun har slet ikke brug for at blive mindet om alle de gange, 
det ikke er lykkedes. 

Uanset hvor tæt du er på, kan du kun opmuntre rygeren til at holde op, hvis 
han/hun beder om det. 
 Ingen ryger gider høre på formaninger. Trusler får kun rygeren til at tæn-
de en cigaret. Som tilskuer til rygerens situation kan man bedst hjælpe ved at 
indtage en afventende, accepterende holdning. Rygeren skal nok bede om 
din mening og hjælp, hvis han/hun har brug for det. 

Er du ikkeryger - som har røget? 

Lad være med at komme med gode råd, hvis du ikke bliver spurgt. Hvad der 
passer til dig, passer ikke nødvendigvis til rygeren, og du ved formodentligt 
ikke endnu, hvilken indfaldsvinkel rygeren har tænkt sig at anvende til sit 
stop. 
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 Hvis du er kommet ud af din rygekarriere med et smil på læben og uden 
det mindste savn, kan du - adspurgt - fortælle om dit forløb og evt. meddele, 
at hvis rygeren under sit forløb får brug for en sparringspartner, er du til dis-
position med råd og dåd. 

Hvis du ikke er kommet ud af din rygekarriere med et smil på læben og sta-
dig føler et savn, så har du rigeligt at arbejde med, inden du begynder at slå 
dig ned som rådgiver! 

Er du ryger - som ikke kunne drømme om at holde op? 

Vi havde en storrygende nabo, som i tide og utide erklærede, at han var holdt 
op med at holde op. (Han er i øvrigt holdt op nu for egen motor.) 

Det skulle lyde som om, han havde foretaget et helt bevidst valg. Det havde 
han for så vidt også. Han havde givet op! Har du også givet op? Eller er du så 
ung, at du ikke er begyndt at overveje muligheden endnu. Hvis du har givet 
op, er du slet ikke til nogen støtte, og det kan godt være, at du ønsker rygeren 
held og lykke, men helt ærligt hvordan vil du have det hvis han/hun lykkes? 
Vil det være medvirkende til at gøre din afmagt endnu større? Ville det ikke 
være et godt tidspunkt lige nu at finde ud af, hvad det er, der gør, at du tror, 
du ikke kan holde op – at få vendt skuden og evt. danne makkerpar med 
rygeren? 

Er du ryger - som gerne vil holde op? 

Grib chancen og dan makkerpar med rygeren. Støt hinanden i forberedel-
serne, sæt tid af til at være sammen i vedligeholdelsesfasen. Hvis der skulle 
forekomme ubehag og småkriser, vil det være usandsynligt, at I begge hæn-
ger i hegnet på samme tid. Det er et fremragende samarbejdsprojekt. 
Dyrk det. 
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a r b e j d s b o g

Et rygestop er en forandring. 
En forandring kræver indsats og tid.

Deri består rygerens største udfordringer.
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a F d e l i n g  1 

myter og begreber

Rygestop – Spøgelse eller virkelighed?

Hvis du tror, det bliver svært får, du ret! Uanset hvad du tror, får du ret!

Er det svært at holde op med at ryge eller er det ikke?
 Hertil er svaret ja! Det drejer sig nemlig ikke om handlingen. Den er me-
kanisk. Det drejer sig om oplevelsen af handlingen, og den er stærkt farvet 
den forestilling, du har om forløbet.
 Denne forestilling kommer ikke ud af ingenting men læner sig op ad de 
kilder, som du tillægger troværdighed.

Disse kilder kan eksempelvis være: 
Eksterne: F. eks Aviser, Organisationer, virksomheder samt medmennesker.
Interne: Egne erfaringer

Der skrives i øjeblikket (foråret 07) meget om rygestop. Temaet er aktuelt  
p.g.a. de opstramninger, der er sat i værk i den senere tid. Det er et område, 
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som p.g.a. sin aktualitet har tiltrukket mange udbydere af forskellige karak-
terer og med vidt forskellige metoder. Det er et område, som er præget af 
stærke pengeinteresser. 
 Det er et marked som er attraktivt for opportunister. Det er et marked, 
hvor markedsføring af lette løsninger har et stort publikum.
 Det er et marked, der er delvist skabt af de gamle offentlige udbydere af 
rygestopkurser, fordi de vedholdende har markedsført deres metodik med 
baggrund i ”det vanskelige rygestop”.
 Det skal ikke være nemt at holde op med at ryge. Tværtimod skal stoppet 
laves om til et langtidsprojekt med en passende – helst varig - dosering af 
hjælpemidler (læs nikotinerstatning) for at lindre ubehaget for den rygende, 
så han kan ikke både skal tackle sin afhængighed og sin ændrede opførsel 
samtidigt. 
 Det skal altså være svært at kvitte tobakken, og det er gentaget så mange 
gange, at det er blevet et troværdigt udsagn. Kurserne er tilrettelagt med ud-
gangspunkt i, at det er svært. Bliver det så svært? Ja selvfølgelig gør det det. 
Det bliver næsten uovervindeligt, og derfor bliver tilbagefald også selvfølge-
lige, ja næsten lovmæssige. Rygestoppet er et af de områder, hvor fiasko er 
ok, fordi den støtter udbydernes påstand.
 Hvad skal den stakkels ryger så tro og gøre, når han går og overvejer sit 
første rygestop? Hvad skal han dog prøve? Er det mon en god ide at tygge ni-
kotintyggegummi med nåle fra akupunktur i ørerne. Eller findes der måske 
en kombiklinik, hvor man kan blive lagt på en briks og få bioresonans, aku-
punktur og hypnose samtidigt og så måske et lille plaster sammen med lidt 
tyggegummi til afsked – så burde man da være helgarderet!
 Virker det? Er det bedre med mange metoder? Kan man gardere sig med 
mangfoldighed? 
 Hvis man er i den situation, at man har nået et punkt hvor man ikke orker 
at være ryger længere, så er det efter vores bedste overbevisning ligegyldigt, 
hvad man vælger, bare man tror på det. 

Sagen stiller sig anderledes, hvis man befinder sig i ambivalens fasen, der 
rummer alle overvejelserne og kan vare et helt liv.
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Det er i denne fase vigtigt at få etableret en holdning, som sikrer et varigt re-
sultat af rygestoppet.
 Problemet med rygestoppets spøgelse er, at det er opstået i forlængelse af 
den patientrolle, rygerne har fået tildelt – og som mange accepterer, fordi de 
er vant til at blive medicineret, når de fejler noget. 
 At være patient er direkte oversat at være henvist til at skulle udvise tål-
modighed. Det er denne passivitet, der er årsag til, at oplevelsen af rygestop-
pet kan være så forfærdelig.
 Og det er den passive holdning, som gør, at du får den samme oplevelse, 
hver gang du stopper. 
 Så kan du indvende – ja, men jeg stopper ikke på samme måde hver gang. 
Nogle gange bruger jeg akupunktur, andre gange anvender jeg hypnose og 
atter andre gange bruger jeg noget helt andet – hvorfor virker det ikke? 
Det gør det ikke, fordi din holdning ikke er ændret. Holdningen er helt afgø-
rende for din oplevelse af stoppet. Når du har indset det, og når du samtidig 
har indset, at du kan påvirke din holdning, så vil det gå op for dig, at det 
ikke er rygningen og rygestoppet, der er problemet. Det er dig, og den måde 
du forholder dig til det på, der er afgørende. Og det kan du påvirke. 
 Din overbevisning har skabt spøgelset.  Derfor er du også den eneste, der 
gennem en ændring af din overbevisning kan få det til at forsvinde. 
 Hvordan du ændrer sin holdning til rygestoppet, så du opnår en varig ef-
fekt, vil fremgå af bogen, efterhånden som du arbejder dig igennem den.

Hvad med nikotinerstatning? Almindelige rygere, der ikke er sat i en akut si-
tuation, der kræver omgående røgfrihed, har ikke brug for nikotinerstat-
ning. Vores eget rygestop nødvendiggjorde ikke nikotinerstatning – og me-
get få af vore kursister har fundet det nødvendigt at bruge tyggegummi eller 
plastre.  Antallet kan tælles på få hænder.
 Nikotinerstatningen forlænger afhængighedsperioden, den er kostbar, og 
den dækker en meget lille del af afhængighedsbilledet. Dette forhold har et 
stigende antal rygere indset, og det har skabt grobund for de kurser, der helt 
naturligt supplerer de offentlige udbydere. 




