
KAN MAN 
TALE SIG TIL 
ET LIV UDEN 
CIGARETTER?

GRATIS RÅDGIVNING 
80 31 31 31

Læs hvad andre rygestoppere 
fortæller om den hjælp, de fik 

fra STOPLINIEN.



Når du ringer til STOPLINIEN på 80 31 31 31, har du allerede taget
et vigtigt skridt i retning af en røgfri fremtid. Her får du nemlig gratis,
anonym og personlig telefonrådgivning om rygestop – og tallene viser,
at 19 % er røgfri et år efter en samtale på STOPLINIEN. En samtale  
tager udgangspunkt i netop din situation og vil støtte dig i ønsket om  
rygestop. Sammen kan vi også finde ud af, om du vil kunne få gavn af et 
gratis rygestopkursus i din kommune. Hvis det passer dig bedre, kan  
du også bestille en rådgivningssamtale på www.stoplinien.dk eller ved  
at sende en sms med teksten ”rygestop” til 1231. 

Skal vi ogSå hjælpe dig?
I løbet af et år har vi på STOPLINIEN cirka 3.200 samtaler, og på de 
følgende sider kan du møde nogle af dem, som har benyttet vores råd
givning. Du kan få indtryk af, hvordan de oplevede rådgivningen – og 
hvad de fik ud af den. Vi håber, at det også kan motivere dig, der ønsker 
at blive røgfri eller har brug 
for støtte til at fastholde  
dit rygestop. Husk, at det 
er gratis og anonymt at 
ringe til STOPLINIEN på 
80 31 31 31 – og det kan 
meget vel vise sig at være 
nummeret til din sidste smøg.

19% ER RøGfRI 
ET ÅR EfTER 
pERSoNLIG SAMTALE 
oG RÅDGIVNING 
pÅ STopLINIEN.

ET GoDT 
NUMMER TIL 
EN RøGfRI 
fREMTID:
80 31 31 31



Daniel, datafagtekniker, 31 år

Inge, eventmager, 61 år

 ”det gik op for mig, at min 
trang til næste smøg i 
virkeligheden var abstinenser 
fra den forrige.”

”Jeg har før prøvet at holde op, så denne gang valgte jeg at involvere 
andre. Både for at forpligte mig selv lidt mere, og for at tage imod 
professionel hjælp, når nu tilbuddet findes – og det er gratis.”

”Min rådgiver var selv blevet røgfri for 13 år siden. Han spurgte 
ind til mine rygevaner, og jeg fandt ud af, at det handlede meget 
om rutinen med at løfte armen og puste ud gennem munden. Så vi 
blev enige om, at en inhalator nok var en god idé.”

”Det var rart med motivation, gode råd og klap på skulderen, 
når jeg havde allermest brug for det. Og tanken om, at jeg altid 
kunne ringe igen, hvis jeg følte behov for det.

 ”Motivation, gode råd
og klap på skulderen, 
når jeg havde allermest 
brug for det”

”Da jeg så en folder for STOPLINIEN, besluttede jeg mig for et nyt forsøg på 
at kvitte smøgerne – og denne gang med støtte fra andre.”

”Rådgiveren dannede sig hurtigt et billede af min situation og hvilket ryge
stopkursus, der ville passe til mig. Og der var ikke noget med at udfylde 

papirer. Nej, det var tilmelding her og nu – og start et par dage efter. På 
den måde klappede fælden med det samme og i positiv forstand.”

”Min datter og bror – som også røg – gik med på ideen, så det blev et helt 
familieprojekt. Og vi har hver især købt en gennemsigtig sparebøsse til alle 
de mange penge, vi sparer. Takket være vores rygestop har vi forholdsvis 

hurtigt fået råd til en fælles ferie.”



Knud, pensionist, 81 år

 ”jeg hænger jo ved 
livet, og lægerne 
siger, at det aldrig er 
for sent at holde op.”

”Lægen gav mig et visitkort til STOPLINIEN og sagde, at jeg ikke ville leve 
meget længere, hvis ikke jeg holdt med at ryge. Den var også helt gal med 
vejrtrækningen, og jeg kunne næsten ikke gå.

”Jeg fortalte rådgiveren, at jeg havde prøvet at stoppe 2030 gange før, så 
det var svært for mig. Det forstod hun godt, men satte alligevel skub i mig.” 

”Det er alvor denne gang. Jeg hænger jo ved livet, og lægerne siger, 
at det aldrig er for sent at holde op. Før i tiden kunne jeg dårligt nå 
over på den anden side af gaden uden at miste pusten. Nu kan jeg 
gå lange ture.”

Kamilla, projektleder, 39 år

 ”Samtalerne fik mig til 
at erkende, hvor meget 
cigaretter egentlig fyldte 
i min hverdag”

”Rådgiveren på STOPLINIEN var meget behagelig og rigtig 
god at tale med. Han regnede ud, hvor mange gange jeg 

havde løftet hånden for at ryge. Noget med 2 millioner gange i 
løbet af 20 år. Det var tankevækkende – og lidt skræmmende”.
 

”Jeg har oplevet et enkelt tilbagefald, men er kommet op på 
hesten igen. For jeg oplever en ny og større frihed ved at være 

ikkeryger. Det er nemmere at gå på café og restaurant og være 
gæst hos andre.”

”Det er også rart, at min lejlighed ikke lugter af røg, og at jeg i det 
hele taget har fået rygning på afstand.”



”Jeg var nået til den erkendelse, at jeg skulle have hjælp udefra, hvis det 
skulle lykkes. Så jeg mailede til STOPLINIEN, og fik hurtigt en svarmail med 
besked om, at en rådgiver ville ringe mig op.”

 
”Rådgiveren havde god indsigt og vidste, hvor svært det kan være at holde op. 

Jeg fik hurtigt tillid til hende, og samtalen sluttede med, at jeg blev tilmeldt et 
”Kom & Kvit”kursus i min kommune.”

 
”Rådgiveren var god til at vejlede i forhold til individuelle behov. Og jeg 

har fået en reel tro på, at jeg denne gang kan bruge, hvad jeg har lært og 
dermed holde fast i mit rygestop.”

 

Yvonne, førtidspensionist, 58 år

 ”det er rart at tale med  
andre mennesker, der ved, 
hvad det handler om.”

”Jeg havde talt med min læge om, at det nok var en god idé, hvis jeg 
holdt med at ryge. Han gav mig et visitkort til STOPLINIEN, og jeg rin
gede for at finde ud af, om det kunne lykkes, hvis jeg fik hjælp udefra. 

”Rådgiveren fandt hurtigt ud af, at jeg ikke er decideret nikotinafhæn
gig, for jeg ryger f.eks. slet ikke, når jeg er på ferie med mine børn. 

Jeg er nok mere en psykologisk ryger end en afhængig ryger.”

”Rådgiveren var også god til at indkredse min motivation og fast
holde den. Jeg tager en dag ad gangen og vil hellere glæde mig 
over små fremskridt, end at ærgre mig over, at jeg ikke er holdt helt 

op med at ryge.”

Flemming, fagforeningsmedarbejder, 64 år

 ”Rådgiveren var god til at 
indkredse min motivation 
og til at fastholde den.”



Bjarne, historiker, 64 år

der blev altid fokuseret  
på det positive – f.eks. hvor  
lang tid man havde været 
røgfri før svipseren.

Først og fremmest får du det bedre med dig selv og dit helbred. Forbed
ringerne kan hurtigt mærkes, og de bliver stadig tydeligere og vigtigere 
for din sundhed. Herunder kan du se de forbedringer, der opnås i tiden 
efter et rygestop. 

 HVoRfoR SToppE
MED AT RyGE?

DU fÅR DET HURTIGT BEDRE
Din puls bliver normal
 
Nikotin og kulilte er næsten ude af blodet. Dine lunger 
begynder at rense sig selv, og det kan give hoste.
 
Dine bronkier begynder at slappe af, og din 
vejrtrækning bliver nemmere
 
Din smags og lugtesans er blevet markant bedre
                            
Dit kredsløb bliver gradvist bedre
 
Din hud har fået en friskere farve
Du har stoppet den hurtige ældning af huden (rynker)
 
Du hoster mindre
 
Din risiko for at få en blodprop er nu halveret
 
Din risiko for lungekræft er nu halvt så stor, som hvis 
du var fortsat med at ryge, og risikoen bliver ved med 
at falde
 
Din risiko for blodprop er nu den samme som for 
en aldrigryger

20 minutter                                  

1 døgn                                            

3 døgn                                            

2 døgn – 2 uger                           

2 uger – 2 måneder                   

1 måned                                                                                                   

3–12 måneder                             

1 år                                                    

10 år                                                 

15 år                                                

”Jeg var imponeret over, hvor meget rådgiveren gik ind i min situation. 
Vi talte sammen i tre kvarter, og det var en grundig afklaring af mit 
forhold til rygning. Til sidst blev vi enige om, at et ”Kom & Kvit”kursus 
var det rigtige for mig. 

”Mit rygestop blev godt forberedt. Jeg var ellers klar til droppe 
tobakken allerede til første møde, men rådgiveren foreslog at 
tage et længere og mere gennemtænkt tilløb. Og det viste sig at 
være en god idé.”

”Selvfølgelig var der kriser og tilbagefald i gruppen, men det 
blev ikke betragtet som en katastrofe. Der blev altid fokuseret 
på det positive – f.eks. hvor lang tid man havde været røgfri 
før svipseren.”



Dit rygestop behøver ikke at være længere væk end nærmeste telefon. 
For du kan altid hente støtte, opbakning og gode råd med udgangspunkt 
i netop din situation ved at kontakte STOPLINIEN. 

VIL DU oGSÅ 
SToppE MED 
AT RyGE?

StaRt Med StopliNieN

 Du kan komme i kontakt med os på flere måder:

Ring gratis og anonymt til en rygestoprådgiver på 80 31 31 31. 
Åbningstider: Mandagtorsdag kl. 10 20 og fredag kl. 1016. 

Sms ”rygestop” til 1231, så ringer vi dig op. (alm. sms takst)

Kontakt os via www.stoplinien.dk, hvor du kan stille spørgsmål 
og bestille en opringning.

Vi glæder os til at høre fra dig.

gRatiS RådgivNiNg 80 31 31 31


