
Røykeavvenning 

 

Granheim  

Lungesykehus 

Veilederen er utarbeidet av Psy.sykepleier Annette Sørsveen 
Godkjent av medisinsk faglig råd ved Granheim Lungesykehus 
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Forord 

• Å tilby hjelp til å slutte å røyke er et viktig område i Nasjonal strategi for det 
tobakksforebyggende arbeidet. Forskning viser at de som deltar på 
røykesluttkurs, har mye bedre mulighet for å lykkes enn de som prøver å 
slutte på egenhånd. 

• Røykesluttkurs på Granheim foregår i grupper, med ca. 4 samlinger i løpet 
av oppholdet.  

Kursets grunntanker : Gruppestøtte  Fysiske forberedelser  

   Mental forberedelser Motivasjon 

•  Lykke til på veien mot røykfrihet!! 
 



Røykeanamnese 

 
 Hvor lenge har du røykt?  

 Hvor mange sigaretter røyker du daglig? 

 Har du prøvd å slutte å røyke før?  

 Hvorfor vil du slutte nå? 

 Har du gjort noen forberedelser før innkomst til Granheim, med tanke på 

røykeslutt?  

 Hvilke forventninger har du til kurset? 

 



Hva skjer når du røyker? 

   

• Blodet tar mye lettere opp CO (karbonmonoksid) enn oksygen, og karbonmonoksidet som fraktes rundt i 
kroppen, tar oksygenets plass. Dermed må hjertet slå raskere enn normalt for å frakte nok oksygen til cellene i 
kroppen. Dette kan føre til raskere slitasje av hjertet. 

• For lite surstoff i blodet, hypoksi, kan bl.a. føre til redusert kognitiv funksjon, nedsatt konsentrasjonsevne og 
tretthet. 

  
• Tjære, som finnes i tobakk, er kreftfremkallende. I luftveiene er det et slimlag av små flimmerhår. Når små 

dråper av tjære setter seg der vil det forsvinne. Dermed hemmes slimet og flimmerhårene i sitt arbeid med å 
frakte forurensninger og småpartikler oppover og ut av luftveiene. Dette kan forårsake hoste. Støv kommer også 
lettere ned i lungene, og resultatet kan bli bronkitt eller andre luftveissykdommer.  

  
• De små blodårene våre regulerer blodgjennomstrømningen i mange vev. Nikotin trekker sammen muskulaturen i 

blodåreveggen og reduserer blodgjennomstrømningen (gir bl.a. gusten blå/hvit hud, kalde fingre og tær) og øker 
blodtrykket. Sen sårtilheling kan også ha sammenheng med slik redusert blodsirkulasjon.  

• Nikotin øker produksjonen av saltsyre i magesekken og kan forverre magesår og spiserørsbetennelse. 
  

 



 

Forberedelser 

 

Hva vil være bra med å slutte - for meg? Hva vil jeg savne? 

Å slutte å røyke er en individuell prosess. For å lykkes er det lurt å forberede seg. 
Tenk igjennom: 
•Hvorfor vil jeg slutte nå? 

•Hva er min motivasjon? 

•Hvor motivert er jeg? 

•Hvor avhengig er jeg? 

•Skal jeg trappe ned eller slutte brått? 

•Skal jeg fortelle til noen at jeg skal slutte å røyke? 

Finn dine egne argumenter for å slutte nå! Hold fast ved disse, og ved målet om å slutte! 
Jo mer du tenker igjennom dette på forhånd, desto lettere blir det! Skriv gjerne ned argumentene, og vær så 
konkret som mulig! 
 



 

Hvor avhengig er du? 

 
• Røyking skaper avhengighet - en avhengighet som vil være forskjellig 

fra person til person. De fleste røykere har en blanding av fysisk, psykisk 
og sosial avhengighet 

• Den fysiske avhengigheten er forårsaket av nikotin. Nikotin finns i 
tobakk. Noen blir avhengig etter noen dagers bruk, mens hele 80 % vil 
bli avhengig dersom de røyker eller snuser daglig i et par måneder. 

• Fysisk avhengighet er knyttet til kroppens fysiske opplevelse av å få 
tilført nikotin. Det tar bare 10-20 sekunder fra man inhalerer tobakk til 
nikotinet når belønningssenteret i hjernen. Nikotin gir en beroligende 
eller stimulerende effekt. Det er denne virkningen du blir avhengig av. 

 



 
Hjelpemidler 
 

• Å slutte å røyke kan for noen medføre fysisk ubehag (abstinenser). 

• Årsaken skyldes mangel på tilført nikotin. Det er individuelt om – og 
hvor mye ubehag den enkelte vil oppleve. Det er viktig å kjenne på 
ubehaget og tørre å stå i det! Husk at røykesuget sjelden varer mer enn 
2-4 minutter. Hyppigheten av sug avtar i løpet av de første 14 dagene. 

• De fleste plagene går over i løpet av noen uker og styrken i ubehaget 
blir gradvis svakere. 

• Abstinensen er et tegn på at kroppen renser seg, at du kvitter deg 
med avfallsstoffer og blir fri for avhengighet. 

 



 
Vanlige abstinensplager: 

 



. 

• Noe av ubehaget reduseres ved bruk av hjelpemidler. Sjansen for å 
lykkes med røykeslutt øker når du bruker hjelpemidler. 

• Nikotinerstatningspreparater (NEP) selges uten resept. De er 
tilgjengelig på apotek og i dagligvarehandelen. Kroppen får tilført 
nikotin, men i betydelig mindre mengder enn ved røyking. De kan 
brukes på flere måter, f.eks. plaster mot det generelle røyksuget og 
tyggegummi for å takle plutselig røyksug. Det finnes også 
sugetabletter, inhalator og munnspray. 

• Du skal gradvis trappe ned bruken av preparatene! 
 



 
Slik velger du riktig produkt for å kutte røyken 

 
• Studier viser at man har dobbelt så stor sjanse for å lykkes hvis man bruker 

legemidler som inneholder nikotin. Nikotinerstatning bør brukes i en begrenset 
periode. Nikotininnholdet i nikotinerstatningsprodukter (NEP)  er lavere enn i 
sigaretter, men det er høyt nok til å lindre abstinenssymptomene. Etter ca. tre 
måneder begynner du en langsom nedtrapping av NEP, slik at kroppen venner seg 
til stadig lavere doser nikotin. Nedtrappingen tar normalt 4 - 8 uker.  

• Hvordan bruke Nikotinerstatningsprodukter (NEP)? 
 Alt 1: Bruk NEP som en slags nødhjelp i stedet for en røyk når  

   abstinensene blir for store. 

 Alt 2: Bruk NEP i en overgangsperiode for å redusere antallet sigaretter. 

 Alt 3: Bruk NEP som en direkte erstatning for sigarettene. 



. 

• Ved hjerte/karsykdom skal nikotinerstatning kun brukes i samråd med lege. Gravide 
oppfordres til å slutte å røyke uten bruk av nikotinerstatning. Nikotinplaster skal ikke 
brukes ved kronisk hudsykdom. Les pakningsvedlegget nøye før bruk.  

• Det finnes også reseptpliktige legemidler som kan hjelpe. Disse må vurderes i samråd 
med lege, og det krever oppfølging av lege. Disse legemidlene er: 

• -Zyban: gir symptombehandling og reduserer abstinenser og tilbakefallstendenser 

• -Champix: gir symptombehandling, reduserer abstinenser og gir vond smak på 
sigaretter. 

 



Når du får lyst på røyk 

 • Lysten på røyk kan komme plutselig og uventet. Hva gjør du da? 

• Dette gir seg utslag i røyksug og abstinens. Husk at røyksuget sjelden varer mer 
enn 2 – 4 minutter. Det er viktig at du har en plan for hva du skal gjøre når lysten 
på røyk blir sterk. 

• Hvis du klarer å avlede deg selv de få minuttene suget varer, har du vunnet. 
• Utfordrende situasjoner kan være: 

• Festlige anledninger 
• Situasjoner som minner deg på at det var hyggelig å røyke, og du fristes av tilbudet 

om røyk fra andre. Du tror du har kontroll og bare kan ta en røyk. Unngå dette! 

• Stressende situasjoner 
• Du kan ha en tøff opplevelse hvor du tenker at røyken virker beroligende. Tar du en 

røyk, vil stresset gå over der og da, men du blir igjen ”hekta”. Finn andre måter å 
takle situasjonene på! 
 



 

Hva kan du gjøre: 

 
 Tenk gjennom hvorfor du ville slutte å røyke 

 Gå ut av situasjonen som utfordrer deg 

 Pust dypt og rolig ti ganger 

 Drikk et glass vann, gjerne med sitron 

 Puss tennene 

 Ta en ”sukkerfri” sterk pastill 

 Gå en tur 

 Ring en venn 

 Les en bok eller blad 

•   
 



. 

• Tenk på at røyksuget snart forsvinner. 

• Hva du tenker om ubehaget er ofte avgjørende for hvordan du opplever 
det. Det kan være godt å tenke på abstinensen som et tegn på at 
kroppen renser seg, at du kvitter deg med avfallsstoffer og blir fri for 
avhengigheten. 

• For hver gang du klarer å la være å røyke, er du et skritt nærmere 
seier! 

• Dersom du har en ”glipp”, erkjenn situasjonen og prøv på nytt! 

• En glipp er ikke en ny start på en røykekarriere! 

• Søk støtte og hjelp fra dine nærmeste, evt. Hjelpetjenesten 

 



Hva skjer med fordøyelsen når du slutter å røyke? 

 
 Nedsatt forbrenning 

• Nikotinet i sigarettene setter hjernen i stresstilstand. Nikotinet fører til at energiforbruket øker med ca 
10 % 

  

 Endret blodsukkerregulering 

• Nikotin gjør blodsukkerkonsentrasjonen i blodet unormalt høyt og man blir ikke like fort sulten. 
  

 Når man slutter å røyke, opplever mange at de blir litt mer sultne enn vanlig 
fordi blodsukkeret faller raskere og magesekken slapper av igjen 

 
 



 
Kostholds tips 

 
• Det er ingen regel som sier at du må gå opp i vekt når du har sluttet å røyke eller snuse. Men mange opplever en 

vektøkning på 3-5 kilo i måneden etter at de har sluttet med tobakk. Som oftest normaliserer vekten seg, slik at 
den gjennomsnittlige vektøkningen bare er 2-3 kilo ett år etter at du har slutta. 

  

 Start dagen med frokost og spis hver 3.-4.time 

 Spis sakte, da kjenner du når du blir naturlig mett 

 Drikk mye vann og unngå saft og brus i det daglige 

 Ha sunne alternativer tilgjengelig, for eksempel oppskårne gulrøtter/kålrabi, frukt eller nøtter 

 Velg magre kjøtt - og meieriprodukter 

 Spis mye fisk, grove kornprodukter, frukt og rikelig med grønnsaker 

 Planlegg måltidene på forhånd, slik at du ikke gir etter for impulskjøp av usunn mat 

 



 
Vanen 

 
• En som røyker fører hånden til munnen ca. 10 ganger per sigarett. 

• Røyker du en pakke om dagen, blir det 

200 ganger per dag.. 

  

• Vanen med å føre hånden til munnen kan holde seg sterk også etter 
røykeslutt. Denne refleksen kan få deg til å putte noe i munnen ofte, 

selv om du egentlig ikke er sulten. 

•   
 



 
Helsegevinster 
 
• Å redusere røykeforbruket er et steg i riktig retning, men den 

største helsegevinsten oppnår du først ved total røykfrihet. 

 

• Når du slutter å røyke skjer det mye positivt med kroppen din. 
Noen endringer merker du etter kort tid, andre kommer senere. 
Endringene oppleves ulikt og til forskjellig tid. 

 

• Helsefordelene du kan oppleve ved røykeslutt: 

 



 

Innen 24 timer: 

 
• .. roer pulsen seg ned 

• .. synker blodtrykket 

• .. øker temperaturen i hender og føtter 

• .. synker mengden CO2 (kullos) i blodet til det normale 

• .. øker mengden oksygen i blodet til normale verdier 

• .. er risikoen for å få hjerteinfarkt blitt lavere 

 



 
Innen 48 – 72 timer 
 
• .. blir lukt og smakssansen bedre 

• .. blir det lettere å puste fordi muskulaturen rundt 
luftrørsgrenene er avslappet. Lungekapasiteten øker. 

• I løpet av 1-3 uker 
• .. har nervecellene begynt å tilpasse seg en tilværelse uten 

nikotin Abstinenssymptomene og røyksuget avtar 

 



• Etter 2 uker til 3 måneder 
 

• .. blir blodforsyningen bedret, det blir lettere å gå og du får bedre 
hudfarge i ansiktet 

Etter 1 til 9 måneder 
• .. er faren for luftveisinfeksjoner blitt mindre fordi det vokser nye 

flimmerhår i luftveiene, lungene renses bedre for slim og smuss 

• .. reduseres hoste, trøtthet og tungpust. Du opplever mer overskudd 

• Etter ett år 
• .. er risikoen for å dø av hjerteinfarkt redusert halvveis ned mot ikke-

røykernes risiko 

 



• Etter 5 år 
 

• .. er risikoen for å dø av hjerteinfarkt den samme som for en ikke-
røyker 

• .. er risikoen for å dø av lungekreft halvveis ned mot ikke-
røykernes risiko 

• Etter 10 år 

• .. er risikoen for å dø av lungekreft og andre typer kreft 
ytterligere redusert 

 



• Hvordan forbli røykfri? 

 
 

• ”Det er ikke vanskelig å slutte å røyke, det som er vanskelig er å forbli røykfri” 
  
• Det å slutte å røyke er for de aller fleste det siste steget i en lengre prosess. Motivasjon er ingen stabil faktor. 

Den svinger i løpet av dagen og ukene, og påvirkes av ytre og indre stimuli.  
  

 Hold fast på målet om røykfrihet   

 Hold fast ved din avgjørelse uavhengig av følelsene dine   

 Ha tro på at du har ressurser i deg selv til å klare det     

 Bruk dine støttespillere! Vær åpen, og si at du trenger anerkjennelse for ditt valg    

 Bruk de støttene som finnes    



Valget  

• Røykfrihet et aktivt valg 

• Dersom du har falt for fristelsen til å ta en røyk, må dette 
karakteriseres som en glipp, og ikke en sprekk. Man har ikke 
begynt å røyke igjen selv om en har tatt en røyk, og du avgjør selv 
om en røyk blir den aller, aller siste eller om den skal være 
fortsettelsen på røykingen. 

  
 



VALG: Tilbakefallsvei 
 
 ser kun positive sider ved å røyke    

 her- og – nå perspektiv 

 overtaler deg selv  

 bestemmer deg for å ta en røyk 

 positive forventninger 

 tenner en sigarett-røyker 

 nederlagsfølelse 

 glipp blir sprekk 

 gjenopptar dagligrøyking 

 redusert selvtillit 

 



VALG: Vei til røykfrihet 
 

 vurderer både positive og negative sider ved å røyke 

 tenker fremover 

 bestemmer deg for å ikke røyke 

 kjenner savn, tristhet, men også stolthet, kontroll og følelsen av å lykkes 

 økt selvkontroll 

 styrket selvtillit 

 redusert risiko for tilbakefall 

 



 
Støtte 

 
• Fastlegen er en viktig samarbeidspartner.  

• KOLS-linjen :800 89 333 

• Kolslinjen er en gratis telefontjeneste som eies av LHL og driftes 
av Glittreklinikken. Ved å ringe 800 89 333 får du snakke med 
erfarne sykepleiere om ulike temaer knyttet til kols – også 
røykeslutt. Kolslinjen gir råd og veiledning om hvordan du kan gå 
videre i din røykesluttprosess, og hvilke instanser du kan 
henvende deg til på ditt hjemsted. Kolslinjen er åpen mandag, 
tirsdag og onsdag kl. 1100-1500 og torsdag kl.1500-2000. 

 



 
Røyketelefonen: 800 40 085 

 
• Røyketelefonen er en gratis telefontjeneste for deg som ønsker å slutte 

å røyke. Her møter du erfarne veiledere som har kompetanse innen 
tobakk, nikotinavhengighet, røykfrihet og helse. De tilbyr personlig 
veiledning, og kan gi deg oppfølging i inntil ett år om du ønsker det. 
Sammen planlegger du og veilederen hvordan du skal gå fram for å 
slutte, og avtaler når de skal ringe deg for å høre hvordan det går. Slik 
kan du få en støtte gjennom hele røykesluttprosessen. 

• Telefonen driftes av Helsedirektoratet. 

• Røyketelefonen er åpen fra 0900-1800 på hverdager, med utvidet 
åpningstid i kampanjeperioder. 

 



Kilder 
 
•   

• Internett: 
  
• https://helsedirektoratet.no/folkehelse/tobakk-royk-og-snus/helserisiko-ved-tobakks-og-nikotinprodukter   Nedlastet 16.03.16 

  
• https://helsedirektoratet.no/folkehelse/tobakk-royk-og-snus/metoder-og-hjelpemidler-for-snus-og-roykeslutt   Nedlastet 16.03.16  
• https://helsedirektoratet.no/publikasjoner/dette-skjer-nar-du-slutter-a-royke  Nedlastet 16.03.16  
• https://helsedirektoratet.no/publikasjoner#Default=%7B%22k%22%3A%22%22%2C%22r%22%3A%5B%7B%22n%22%3A%22HDSubject%22%2C%22t%22%3A%5B%22%5C%22

%C7%82%C7%82546f62616b6b2c2072c3b8796b206f6720736e7573%5C%22%22%2C%22equals(%5C%22Tobakk%2C%20r%C3%B8yk%20og%20snus%5C%22)%22%5D%2C%22
o%22%3A%22and%22%2C%22k%22%3Afalse%2C%22m%22%3Anull%7D%5D%7D  Publikasjoner ang tobakk. Nedlastet 16.03.16  

• https://helsenorge.no/rus-og-avhengighet/royk-og-snus/snus-og-roykeslutt  Nedlastet 16.03.16 

  

• Nasjonal strategi for det tobakksforebyggende arbeidet 2006-2010: 
• https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/kilde/hod/pla/2006/0003/ddd/pdfv/282228-nasjonal_strategi.pdf   Nedlastet 16.03.16 

  
• www.felleskatalogen.no  for informasjon om nikotinertatningsmidler, Champix og Zyban 

  
• https://helsedirektoratet.no/motiverende-intervju   Nedlastet 16.03.16 
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