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Hvorfor er unges rygning ekstra 
bekymrende?
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Adfærd/

humør

Koncentrations
-evne

Indlæring

Afhængighed
Anden 

afhængighed

Fysisk 
helbred

Social 
trivsel



Fysisk helbred



Konsekvenser i voksenlivet



Sygdom i voksenlivet

• Jo yngre man er ved rygestart desto højere risiko

– Kræft

– KOL

– Hjertekarsygdom

Fx: hvis man begynder at ryge før 15 års alderen er risikoen for lungekræft 4 x 
så stor som hvis man begynder som 25 årig



Sygdom allerede i ungdommen

• nedsat vækst af lungerne 

• mere lungesygdom

• flere infektioner

• dårligere kondition 

• dårligere fedstofbalance i blodet

• tidlig åreforkalkning

• tidlig skade af fertiliteten, potensen

• Europæisk studie: 55% højere risiko for at være 
sygemeldt mere end 3 dage om måneden

Mere sygefravær 
= sværere ved at følge med fagligt, udenfor sociale fællesskaber

Perelman J et al . Eur J Publ Health. 2019 Aug;



Koncentrationsevnen



Nikotins virkning

Virkning  Konsekvens 

Binder sig til 
nikotinreceptorer i 
hjernen

Øger udskillelsen af 
transmittersubstanser (bl.a. 
dopamin, noradrenalin, acetylkolin, 
β-endorfin)

Humør Øger følelsen af glæde, virker 
stimulerende og afslappende

Præstation Øger (kortvarigt) 
koncentrationsevnen

Neuroadaptation af 
nikotinreceptorer

Udvikling af tolerance og 
abstinenssymptomer 



De fleste dagligrygere ryger 
for at undgå abstinenser

Nikotinabstinenser: 

– Koncentrationsbesvær

– Rastløshed

– Irritabilitet

– Depressiv stemning

– Frustration eller vrede

– Angst

– Søvnløshed…



Nikotinniveau i løbet af dagen hos etableret ryger

morgen aften

Rygetrang, abstinenser, 

koncentrationsbesvær

Nikotin i blod

Velvære, 

koncentration

http://www.inmagine.com/view_image.php?filename=difli048


Indlæring/kognitiv funktion



Nikotin forandrer varigt hjernen

• Nikotin givet til dyr i 
ungdommen forandrer den 
neuronale aktivitet i hjernens 
frontallapper, 
nerveforbindelserne

• Blivende skade på hjernen

• Kognitive forstyrrelser
dårligere evne til at huske og 
bearbejde informationer



Udsættelse for tobaksrøg i fosterlivet og 
barndommen

• Stigende evidens for at børn
udsat for passiv røg i 
fosterlivet og i barndommen
har øget risiko for problemer
med:

– Indlæringsevne

Twardella D et al. Acta Paediatr 2010 Jan;99(1):106-11.

Ruckinger S et al. Environ Health Perspect 2010 Jan;118(1):150-4.

Herrmann M et al. Curr Opin Pediatr 2008 Apr;20(2):184-90.



MR scanning af unges hjerner

• Meget stor undersøgelse

– børn fulgt fra alder 14 til 16 år

• MR scanning

• Rygning i teenageårene er associeret med 

– forandringer i frontallapperne= 

mindre grå hjernemasse

– dårligere neuronforbindelser

– også efter få ganges rygning

• Tog højde for faktorer som gener, 
alkoholindtag, IQ

• Fulgt over tid: underbygger, at det ikke er
præ-eksisterende forstyrrelser af hjernen

B. Chaarani. Biological Psychiatry: Cognitive 

Neuroscience and Neuroimaging, 2019-07-01, Volume 

4, Issue 7, Pages 672-679 



Humør og adfærd



Nikotin skader hjernens udvikling 

• Dannelsen af 
hjernens kredsløb 
forstyrres af 
nikotin 

Kognitiv 
funktion Adfærd/ 

humør



Udsættelse for nikotin i fosterlivet - dyr

Eksempel på dyrestudie:

• Drægtige mus

– Halvdelen fik indsprøjtninger med 
nikotin

– Halvdelen fik placebo

• Museunger fulgt i 6 mdr.

• De der blev udsat for nikotin i
graviditeten:

– Øget nervøsitet

Santiago SE et al. Neurosci Res. Prenatal nicotine exposure increases anxiety and modifies 

sensorimotor integration behaviors in adult female mice. 2013 Oct 21



Udsættelse for tobaksrøg i fosterlivet og 
barndommen

• Stigende evidens for at børn udsat
for passiv røg i fosterlivet og i 
barndommen har øget risiko for 
problemer med:

– Adfærd

– Opmærksomhed

Twardella D et al. Acta Paediatr 2010 Jan;99(1):106-11.

Ruckinger S et al. Environ Health Perspect 2010 Jan;118(1):150-4.

Herrmann M et al. Curr Opin Pediatr 2008 Apr;20(2):184-90.



Øget risiko for psykiske problemer

• Teenagere fulgt over tid 

• De der begynder at ryge: øget 
risiko for udvikling af 
opmærksomhedsforstyrrelser 
med hyperaktivitet og 
impulsivitet (ADHD og ODD) 
samt angst og panikanfald

• Tidlig rygedebut: forbundet 
med tidlig udvikling af angst og 
depression 

• Børn med psykiske 
problemer: mere 
tilbøjelige til at 
begynde at ryge

Griesler et al. Addiction 2011;106(5):1010-20. 

Moylan S et al.. BMC medicine 2012;10:123.  Slawecki CJ 

et al. Pharmacology, biochemistry, and behavior 

2003;75(2):355-61. 



De fleste dagligrygere ryger 
for at undgå abstinenser

Nikotinabstinenser: 

– Koncentrationsbesvær

– Rastløshed

– Irritabilitet

– Depressiv stemning

– Frustration eller vrede

– Angst

– Søvnløshed…

Dårlig mental trivsel 

= dårligere indlæring



Ændringer i mentalt helbred efter rygestop

• 26 forskningsstudier

• Rygestop medfører:

o nedsat stress, depression, angst 

o bedret humør og livskvalitet

• Lige så stor effekt som ved medicinsk antidepressiv
behandling

• Lige så god effekt hos personer med kendt psykisk sygdom

Taylor G et al. Change in mental health after smoking cessation: systematic review and meta-analysis. 

BMJ 2014 Feb 13;348



Social trivsel





Nye fællesskaber = bedre trivsel på skolen



Afhængighed



Rygning er ikke bare ”en dårlig vane” 
Nikotinafhængighed



Den frie vilje = illusion

• Jo tidligere man begynder at 
ryge, desto større 
afhængighed udvikles, og 
desto sværere er det at 
stoppe senere i livet

Khuder, SA, et al., “Age at Smoking Onset and its Effect on Smoking 
Cessation,” 
Addictive Behavior.24(5):673-7, September-October 1999
D’Avanzo,B, et al., “Age at Starting Smoking and Number of Cigarettes
Smoked,” 
Annals of Epidemiology 4(6):455-59, November 1994
Chen, J & Millar, WJ, “Age of Smoking Initiation: Implications for 
Quitting,” 
Health Reports 9(4):39-46, Spring 1998



Tidlig social slagside

BØRN MED 
FORÆLDRE 
UDENFOR 
ARBEJDS-
MARKEDET



Det er dyrt at ryge

• Hvis man ryger 10 cig./dgl.: 825 kr. om måneden

• Hvis man ryger 20 cig./dgl.: 1.650 kr. om måneden



De fleste unge fortryder hurtigt at de begyndte 
at ryge (og ”snuse”)

Gymnasier, dgl.rygere Erhvervsskoler, dgl.rygere

73%

Ønsker at
holde op

71%

Ønsker at
holde op

Rygevaner blandt gymnasie- og erhvervsskoleelever. Statens institut for Folkesundhed, SDU, 2017

Ung19. SIF, SDU 2020



Anden afhængighed



Nikotin = gatewaystof til andre psykoaktive stoffer

• En meget høj andel af teenagerygere har også 
et forbrug af kokain, metamfetamin og alkohol, 
i forhold til ikke-rygende unge

• Studier: der sker langtidsforandringer i det 
neurale belønningssystem i den unge hjerne, 
der udsættes for nikotin

• Dyr: passiv udsættelse for nikotin i 
ungdommen => større alkoholindtag i 
voksenlivet 

Leslie FM et al. Pharmacology, biochemistry, and behavior 2020;197



Unge rygere responderer stærkere på andre stoffer

• Studier der har fulgt unge over tid: 
rygning øger risikoen for at begynde at 
drikke eller tage andre 
afhængighedsskabende stoffer

• Unge rygere responderede mere positivt 
på kokain da de prøvede stoffet, og 
havde større lyst til at prøve det igen 

• Tidlig rygestart = særlig høj risiko for at 
begynde at bruge illegale stoffer, især 
kokain

= Øget risiko for dårlig 

trivsel og indlæring
Lambert NM et al. Addiction 2006



KORT OG GODT

• Nikotin skader den umodne hjerne

• Rygere har øget risiko for dårligere indlæring, 
opmærksomhedsforstyrrelser, angst, depression og brug af andre 
psykoaktive stoffer

• Rygere har mere sygdom og fravær fra skolen

• Rygning skader koncentrationen 

• De allerfleste unge vil gerne holde op med at ryge

• Rygestop mindsker stress, depression, angst og øger livskvaliteten

RØGFRI SKOLETID ER IKKE BARE ”EN POLITISK 

BESLUTNING”

FREMMER TRIVSEL OG INDLÆRING HOS UNGE



Tak for opmærksomheden

Charlotta.pisinger@regionh.dk




